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Termos de Uso de Website

 

1. Objetivo

Os termos de uso são utilizados para conduzir a proteção de dados dentro do website da
AVANT TECNOLOGIA LTDA no domínio https://avantecnologia.com.br/. Esses termos garantem
que o encarregado de dados, o senhor Marcos Martins, seja consultado sobre todo processo em

relação a dados pessoais da empresa. 

 

2. Conteúdo do website e direitos autorais:

Este website está protegido pela lei e convenções de direitos autorais. É permitida a utilização
de visitantes, para que obtenham informações acerca dos produtos/serviços oferecidos pela

empresa. Contudo é proibida a cópia, alteração, redistribuição, ou qualquer ato sem o
consentimento da AVANT TECNOLOGIA LTDA.

 

Está exclusivamente destinado a AVANT TECNOLOGIA LTDA o direito de atualizar, alterar ou
modificar o site de qualquer maneira, sem qualquer aviso anterior. O presente Termos de Uso se

estendem para quaisquer atualizações que venham a acontecer no website.

 

3. Isenção de garantias:

AVANT TECNOLOGIA LTDA não se compromete a isenção total de vírus, worms, cavalos de
troia ou outros códigos maliciosos que venham a contaminar nosso website. Porém tomamos

medidas de proteção severas para que situações assim não venham a ocorrer.

 

4. Links de terceiros:

Dentro do site da AVANT TECNOLOGIA LTDA pode haver acessos e links direcionamos a sites
de terceiros. Logo, a AVANT TECNOLOGIA LTDA não assume qualquer responsabilidade em
relação à segurança, em nome desses outros sites, essa responsabilidade é integralmente do

terceiro.

 



05/08/2022 09:30 https://avantprivacy.avantecnologia.com.br/lgpd/termos_de_uso.php

https://avantprivacy.avantecnologia.com.br/lgpd/termos_de_uso.php 2/2

5. Rescisão:

Os visitantes se comprometem a seguir todas as diretrizes e leis que são aplicáveis a esse
website, conjuntamente, se comprometem a não tomar nenhuma medida que comprometa a

segurança operacional do mesmo. A AVANT TECNOLOGIA LTDA poderá a qualquer momento
rescindir o acesso do visitante ao website, sem ser necessário qualquer justificativa ao mesmo.

 

Caso esses visitantes ou usuários venham a comprometer a utilização desse website, o mesmo
estará comprometido a indenizar a AVANT TECNOLOGIA LTDA e suas afiliadas, parceiros,
licenciadores e seus respectivos diretores, colaboradores, integrantes e outros, contra e de

todas as perdas, despesas, danos, custos, e responsabilidades, incluindo honorários
advocatícios, decorrentes do seu proposital uso indevido.

 

Data da Última Atualização: 19/03/2021
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