Política de Privacidade
Leia atentamente a seguinte Política de Privacidade do site [www.lascarcavas.com]
(adiante e indistintamente Portal), titularidade de Gridock S.A. (adiante e
indistintamente LAS CÁRCAVAS), uma sociedade constituída de acordo com as leis
da República Oriental do Uruguai. A utilização do Portal, seus serviços ou
conteúdos implica a aceitação plena e sem reservas de todas as disposições
contidas na versão publicada no momento em que o usuário acesse o site.
Ao registrar-se e utilizar os serviços de LAS CÁRCAVAS, você consente e aceita que
o tratamento dos seus dados pessoais seja realizado de acordo com as
informações deste documento e com o disposto na Lei Nº 18.331, de 11 de agosto
de 2008 e o Decreto Nº 414/009, de 21 de agosto de 2009 e demais normas
complementárias e/ou modificativas que venham a ser promulgadas no futuro.
1. Tratamento de dados
Os dados pessoais obtidos e acessados para o registro na nossa base de dados
serão tratados por LAS CÁRCAVAS para fins de contato com o usuário e para
oferecer a informação solicitada.
2. Materiais Apresentados.
Não pedimos nem desejamos receber nenhuma informação confidencial, secreta
ou patrimonial, nem outro material através do site, e-mail ou qualquer outro meio,
a menos que estes sejam solicitados especificamente. Quaisquer informações,
trabalhos criativos, demonstrações, ideias, sugestões, conceitos, métodos,
sistemas, desenhos, plantas, técnicas ou outros materiais que nos tenha enviado
ou apresentado (incluindo, por exemplo e sem limitação, aquilo que você
apresenta ou envia aos nossos grupos de bate-papo, caixas de mensagens e/ou a
nossos ‘blogs’, ou o que nos manda via e-mail) ("Materiais Apresentados") serão
considerados como não confidenciais ou secretos e podem ser usados por nós de
qualquer forma que esteja de acordo com a Política de Privacidade do Portal.
2. Cookies
LAS CÁRCAVAS utiliza cookies. Você pode configurar o seu navegador para ser
avisado sobre o recebimento de cookies ou impedir a sua instalação.
3. Exercício dos direitos

Você poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, atualização, inclusão e
cancelamento perante LAS CÁRCAVAS através do formulário de "Contato",
enviando um e-mail a [info@lascarcavas.com] ou pessoalmente, dirigindo-se
a [info@lascarcavas.com]. LAS CÁRCAVAS reserva-se o direito, a todo momento, de
divulgar qualquer informação que seja necessária para satisfazer qualquer lei,
regulamento ou solicitação governamental, ou de editar, se recusar a inserir ou a
remover quaisquer informações ou materiais, total ou parcialmente que, a critério
único de LAS CÁRCAVAS, sejam censuráveis, ou resultem na violação destes
Termos de Uso e/ou Políticas de Privacidade ou da lei aplicável.
4. Links
A presente Política de Privacidade é de aplicação exclusiva para sites, portais,
serviços ou conteúdos de LAS CÁRCAVAS e não se estende aos links para outros
sites, portais, serviços ou conteúdos de diferentes titularidades.
5. Lei aplicável e jurisdição competente
Esta Política está regida em todas as suas cláusulas, e sem exceção, pelas leis da
República Oriental do Uruguai.
Qualquer controvérsia derivada deste documento relativa a sua existência,
validade, interpretação, alcance ou cumprimento será submetida aos Tribunais
Ordinários da cidade de Montevidéu, Uruguai.

