
 

 

Política de Privacidade 

Pretendemos com esta política explicar o quando e o porquê de armazenarmos os seus dados, como 
os utilizamos, o que fazemos para os manter seguros e que direitos temos sobre eles.  
 
A Gades Solutions sempre irá resguardar os seus dados pessoais, observando sempre as normas do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados, e outras leis de privacidade. Somos responsáveis pelo 
tratamento dos seus dados pessoais e podemos ser contatados através de: 

Somos responsáveis pelo tratamento dos seus dados pessoais e podemos ser contatados através de: 
Telefone: +55 11 4371 0701 Email: info@gades-solutions.com.br  

 

COMO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS 
 

Tipo de Informação Finalidade Base legal de tratamento 

Dados para a inscrição em 
cursos 

Inscrição em cursos de 
formação 

Consentimento 

Informação de contato Informar sobre os serviços 
e produtos da Gades 
Solutions 

Para legítimo interesse da 
Gades Solutions em 
oferecer serviços e 
produtos apropriados 

Informação de contato Comercialização de 
software 

Consentimento 

 

COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS 
 
Implementamos tecnologia e medidas operacionais de segurança aceitas como padrão de modo a 
proteger os seus dados de perda, uso indevido, alteração ou destruição indevida. 
 

QUEM MAIS TEM ACESSO AOS DADOS QUE NOS FORNECER 
 
Nunca venderemos nem forneceremos os seus dados a terceiros, exceto em casos em que sejamos 
obrigados a tal por ordem judicial ou imposições de ordem legal. 
 

QUANTO TEMPO MANTEREMOS OS SEUS DADOS 
 
Manteremos os seus dados enquanto for necessário para cumprimento de obrigações legais, os quais 
serão revistos regularmente. 
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QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS 
 
A qualquer momento e de forma gratuita pode fazer-se valer dos seus direitos de: 

• Solicitar informação sobre como os seus dados pessoais estão a ser tratados; 

• Solicitar a correção dos seus dados pessoais; 

• Solicitar que os seus dados sejam deletados; 

• Solicitar que os seus dados pessoais não sejam atualizados; 

• Solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais; 

• Solicitar o cancelamento do consentimento. 

 
Para fazer valer os seus direitos, enviar e-mail para info@gades-solutions.com.br 
 


