
  
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDADE 

 

A GAVB Serviços em Informática Ltda. (“GAVB”) é dedicada a consultoria de concepção e desenvolvimento 

de soluções que geram uma vantagem competitiva através de decisões baseadas em dados e transformação 

digital. Atua em gestão, armazenamento, transformação e processamento de dados utilizando tecnologias de 

Big Data, Machine Learning e Business Intelligence; oferece serviços de comercialização de soluções de 

Inteligência Artificial e Big Data, suporte e implementação de soluções; e treinamentos. 

 

A GAVB faz parte do Grupo Boticário, uma das maiores empresa do segmento de beleza, que trabalha com 

pesquisa, fabricação, logística, marketing e varejo de cosméticos, além de ser uma das empresas destaque 

no Brasil no quesito tecnologia e inovação. Buscamos sempre aprimorar nossos Produtos, Negócios e 

Experiências e prezamos pela sua privacidade e pela proteção dos seus Dados Pessoais, de modo que este 

Aviso de Privacidade (“Aviso”) deve ser lido em conjunto com a nossa Política de Privacidade (“Política”). 

Abaixo, explicamos brevemente como os seus Dados Pessoais são tratados pela GAVB e como você 

pode obter mais informações sobre este tema.  

 

PARA QUAIS FINALIDADES A GAVB PODERÁ UTILIZAR OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Tipos de dados coletados Finalidade 

Nome, e-mail, empresa, cargo e solicitação.  

Possibilitar que você entre em contato conosco por 

meio do formulário do nosso site, bem como que você 

solicite uma demonstração dos nossos Produtos, 

Negócios e Experiências.   

E-mail, problema, assunto, motivo e descrição 

do atendimento, bem como outras informações 

de acordo com o problema selecionado, como 

produto, sistema e outros documentos que você 

considere relevantes.  

Prestar nossos serviços de suporte ao cliente e 

resolver eventuais problemas relacionados à 

tecnologia utilizada pela sua empresa.  

Nome, e-mail, telefone, cargo de interesse e 

informações constantes no seu currículo.  

Viabilizar que você demonstre seu interesse em fazer 

parte do time GAVB e entrar em contato com você, 

caso seu perfil seja adequado para as nossas 

oportunidades. 

Dados tornados públicos em redes de 

relacionamento profissional e comercial, no site 

da sua empresa, em demais publicações 

relacionadas ou identificados com base em 

padrões de endereço de e-mail, tais como nome, 

sobrenome, cargo, empresa, e-mail, entre 

outros. 

Estabelecer um contato com você e buscar novas 

conexões que podem ser comercialmente vantajosas 

para nós e para a sua empresa.  

Nome, e-mail, telefone, gênero, empresa e 

cargo  

Comunicar-se com você de forma geral:  para 

divulgação de novos produtos e oportunidades de 

negócio; realizar pós venda; assistência técnica ou 

comercial, durante e após conclusão dos serviços 

 

COM QUEM ESSES DADOS PODERÃO SER COMPARTILHADOS? 

A GAVB pode realizar o uso compartilhado dos Dados Pessoais com fornecedores e parceiros contratados para 

dar suporte às atividades da empresa, conforme indicado na Política. Entre estes parceiros estão, por exemplo, 

fornecedores de sistemas, estruturas de processamento de dados, ferramentas de comunicação, consultores e 

outros prestadores de serviço submetidos a obrigações de confidencialidade e proteção de dados.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS E CONTATO 

 

Encontre conceitos importantes para interpretação deste Aviso e saiba mais sobre como a GAVB e o Grupo 

Boticário utilizam e protegem Dados Pessoais em nossa Política de Privacidade ou fale conosco por meio do 

nosso Portal de Privacidade.  

 

https://privacidade.grupoboticario.com.br/
https://privacidade.grupoboticario.com.br/
https://portaldeprivacidade.grupoboticario.com.br/

