AVISO DE PRIVACIDADE
De acordo com as disposições da Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais de Terceiros,
a GSB Solutions, S de RL de CV, disponibiliza o seguinte aviso de privacidade.
GSB Solutions S de RL de CV, é responsável pelo uso e proteção de seus dados pessoais
a esse respeito e pelo cumprimento das obrigações legais estabelecidas na Lei Federal de
Proteção de Dados Pessoais, de propriedade de Indivíduos, através deste instrumento os
titulares de dados são informados, as informações coletadas deles e os propósitos que
serão dados a essas informações.
Além do exposto, informamos que a GSB Solutions S de RL de CV tem seu endereço
localizado em:
Avenida Baja California # 245 11º andar, Colonia Hipódromo Condesa, Prefeitura
de Cuauhtémoc, CP 06170, na Cidade do México.
Os dados pessoais que coletamos de você serão utilizados para os seguintes fins,
necessários para especificar nosso relacionamento com você; bem como atender aos
serviços e / ou pedidos que você solicita:
Prestar serviços, produtos, consultorias e treinamento em Tecnologias da
Informação e Comunicação; Aquisição de produtos de Tecnologia da Informação
e Comunicação; Recrutamento, seleção e contratação de pessoal; bem como
fornecedores e / ou terceiros, pela entrega de serviços e produtos de seus
diferentes Verticais de Negócios, detalhados emwww.gsb.lat.
Para realizar os propósitos descritos neste aviso de privacidade, usaremos os seguintes
dados pessoais:
Nome completo; Casa; Número de telefone do escritório; Número de celular;
Correio eletrônico.
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Por outro lado, informamos que seus dados pessoais serão compartilhados com as
seguintes autoridades, empresas, organizações ou pessoas que não sejam nós:
Somente no caso de recursos internos e externos, atribuídos a diferentes projetos
contratados pela GSB Solutions S de RL de CV; Suas informações serão
compartilhadas com os clientes, desde que você as solicite.
Suas informações serão compartilhadas, exclusivamente para os fins mencionados abaixo
e que podem fazer parte do Projeto:
Serviços administrativos; Operacional; Serviços de Engenharia no Local, em Campo;
Desenvolvimento de soluções; Consultoria; Treinamento.
Você tem sempre o direito de conhecer os dados que temos, sobre o que os usamos e as
condições de uso que lhes damos (Acesso). Da mesma forma; é seu direito solicitar a
correção de suas informações pessoais, caso estejam desatualizadas, imprecisas ou
incompletas (retificação); da mesma forma, você tem o direito de remover suas
informações de nossos registros ou bancos de dados, quando considerar que não estão
sendo usadas corretamente (Cancelamento); bem como se opor ao uso de seus dados
pessoais para fins específicos (oposição). Esses direitos são conhecidos como direitos da
ARCO.
Para o exercício de qualquer um dos direitos da ARCO, uma solicitação respectiva deve
ser enviada, através do seguinte email:
contacto@gsb.lat
O precedente também servirá para conhecer o procedimento e os requisitos para o
exercício dos direitos da ARCO; A solicitação para exercer esses direitos deve conter as
seguintes informações:
Nome completo; Número de telefone do escritório; Número de celular; Indique em
Assunto e corpo do correio, motivo da solicitação e / ou solicitação.
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A resposta à solicitação será dada em 48 horas úteis e será comunicada da seguinte forma:
Por e-mail, conforme indicado na solicitação e / ou solicitação enviada.
Os detalhes de contato da pessoa ou departamento de dados pessoais, responsável pelo
processamento de solicitações de direitos ARCO, são os seguintes:
Nome responsável: Departamento legal
Casa: Av. Baja California # 245 11º andar, Colonia Hipódromo Condesa, Prefeitura
de Cuauhtémoc, CP 06170, na Cidade do México.
Telefone: +52 55 3686 7027.
Correio eletrônico: contacto@gsb.lat.
Vale ressaltar que a qualquer momento você pode revogar seu consentimento para o uso
de seus dados pessoais. Da mesma forma, você pode revogar o consentimento de que,
no seu caso; você nos forneceu o tratamento de seus dados pessoais. Da mesma forma;
Você deve considerar que, para certos propósitos, a revogação de seu conhecimento
implicará que não podemos continuar a fornecer o serviço solicitado ou a conclusão de
seu relacionamento conosco.
Para revogar o consentimento que você concede neste ato ou para limitar sua divulgação,
a respectiva solicitação deve ser enviada através do seguinte email:
contacto@gsb.lat
Da mesma forma, você pode solicitar informações para conhecer o procedimento e os
requisitos para revogação do consentimento; bem como limitar o uso e a divulgação de
suas informações pessoais; Esses pedidos devem conter as seguintes informações:
Nome completo; Número de telefone do escritório; Número de celular; Indique em
Assunto e corpo do correio, motivo da solicitação e / ou solicitação.
A resposta à solicitação de revogação ou limitação da divulgação de dados será dada
dentro de 48 horas úteis e será comunicada da seguinte forma:
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Por e-mail, com o qual uma solicitação e / ou solicitação foi feita.
Se houver alterações em nosso modelo de negócios ou por outros motivos, portanto,
prometemos mantê-lo informado sobre as alterações que este aviso de privacidade pode
sofrer; Você pode solicitar informações se houver alguma alteração, através do seguinte
email:
contacto@gsb.lat
Última atualização
13/05/2020
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