
Termo de Consentimento 

 

A Zambon está comprometida a seguir a Lei Geral de Proteção de Dados e respeitar 

todos os seus direitos com relação aos dados pessoais que você nos fornece.  

Por favor, veja abaixo o que nós gostaríamos de fazer com seus dados pessoais.  

Acesso à webinar 

Para acessar a webinar, precisamos que você preencha os campos com 

nome completo, e-mail, estado, CRM (CPF para funcionários Zambon) 

e especialidade. O evento será gravado e divulgado posteriormente.  

Sem essas informações, você não terá acesso ao evento.  

 

Resposta às solicitações 

Entrar em contato para responder a sua solicitação (usaremos seus 

dados de contato e outras informações que você nos passar durante a 

comunicação). 

Se você não concordar com isso, não conseguiremos analisar 

seu caso e responder suas dúvidas, elogios, críticas ou 

sugestões. 

 

Envio de e-mails marketing 

Entrar em contato sobre questões comerciais e para circular 

novidades sobre nossos produtos, eventos que estão sendo 

organizados e outras informações que possam ser de seu interesse. 

Se você não concordar com isso, não conseguiremos te informar 

de novidades e eventos do seu interesse.  

 

Análise da navegação 

Armazenar e analisar seus registros de conexão e acesso (IP, data e 
hora de acesso, dentre outros) para entender a sua navegação durante 
o evento. Usamos isso para corrigir erros e melhorar a experiência dos 
usuários.  

É necessário para aprimorarmos os eventos digitais.  

  

 

Você pode encontrar mais informações sobre proteção de dados na nossa Política de 

Privacidade.  

É possível que a Zambon colete outros dados pessoais para tratamentos que não 

dependam do seu consentimento, como para cumprir obrigações legais, ou celebrar 

contratos com você. Esses usos também estão descritos na Política de Privacidade e, 

de todo modo, sempre agiremos de acordo com a lei.  

A qualquer tempo, você tem o direito de revogar o seu consentimento por meio de 

uma solicitação gratuita à Zambon através do 

DPO.ZambonBrasil@zambongroup.com. Esse contato também pode ser utilizado 

por você para tirar dúvidas sobre proteção de dados.   
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