
1. Introdução  
 
  A LIVRE Business Design  - LBD tem por princípio básico a proteção e o 
respeito dos direitos de seus consumidores, clientes, parceiros, fornecedores 
e colaboradores. A Política de Privacidade da LBD é o instrumento da aplicação 
deste princípio de maneira que você tenha a certeza de que qualquer dado for-
necido, em qualquer momento de interação com a LBD, estará sob a proteção 
dos mais rigorosos padrões de segurança na Internet.  
 
 Nosso cadastro de informações é somente para uso exclusivo da LBD 
não havendo nenhuma possibilidade de sua transferência para terceiros, salvo 
quando houver interesse da parte qualiĦcada. A seguir apresentamos os itens 
que constituem a nossa Política de Privacidade. Caso haja alguma dúvida ou se 
você desejar apontar alguma falha em nossa conduta, utilize qualquer um dos 
meios de comunicação disponíveis no Fale Conosco em nosso web site.  
 
1. DeĦnições  
 
LIVRE Business Design - LBD: Empresa de Design e Consultoria em Gestão Em-
presarial sediada a Av. Evandro Lins e Silva nº 840  GR 1817, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, CEP 22631-470, Rio de Janeiro, Brasil.  
 
Web site: Endereço institucional da LIVRE Business Design na Internet.  
 
Visitante: Pessoa física ou jurídica que acessar o Web site da LIVRE Business 
Design.  
 
Colaborador: Pessoa física ou jurídica que enviar artigos ou matérias para publi-
cação nos espaços virtuais do web site.  
 
Anunciante: Pessoa física ou jurídica que contratar espaços para publicidade e 
propaganda disponibilizados na página principal da home page.  
 
Política de Privacidade: conjunto de diretrizes estabelecidas pela LBD, que visa 
a proteção do visitante em relação ao mau uso de qualquer informação que o 
mesmo venha a compartilhar com a empresa, ou em relação à práticas de inves-
tigação antiéticas que possam acessar qualquer informação sem a autoriza-
ção explícita do Visitante.  
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Cookie: Pequeno arquivo de texto colocado no disco rígido por um servidor de 
páginas da web. Não podem ser utilizados para executar programas ou para 
enviar vírus para o seu computador. São arquivos exclusivos por visitante e só 
podem ser lidos por um servidor web no domínio de quem emitiu o cookie. Uma 
das principais Ħnalidades do cookie é registrar informações que possam con-
tribuir para a melhoria de desempenho na navegação pelo web site.  
 
3. Aplicação da Política de Privacidade  
 
 A LIVRE Business Design Ltda se compromete em aplicar a Política de 
Privacidade com o maior rigor que o ambiente operacional puder permitir, a Ħm 
de que os visitantes possam sentir plena segurança em compartilhar qualquer 
tipo de informação com a empresa.  
 
4. Sigilo das informações dos Visitantes  
 
 A LIVRE Business Design Ltda assume o compromisso de não comparti-
lhar ou divulgar as informações pessoais dos visitantes para qualquer parte 
interessada sem a prévia autorização do seu dono.  
 
5. Gestão das informações dos Visitantes 
 
a) Cadastramento de informações  

 
A LIVRE Business Design pode registrar os dados dos visitantes a partir 
de várias fontes e consolidá-las em um único cadastro com o objetivo de 
garantir a integridade de tais informações e protegê-las quanto a possí-
veis acessos não autorizados. No web site da  LBD os dados são obtidos 
a partir de qualquer um dos seguintes formulários preenchidos direta-
mente pelo visitante: 

 
          1. Cadastramento do usuário 
          2. Solicitação de Serviços 
          3. Inscrição em eventos de aprendizagem 
          4. Opinião do visitante 
          5. Contato 
 
 O web site também poderá obter determinadas informações no arquivo 
de registro de operações (log) sobre a sua visita, como o nome do provedor de 
serviços de Internet e o endereço IP pelo qual você acessa a Internet; a data e 
a hora de acesso e as páginas que o visitante acessou. Essas informações se-
rão usadas para melhorar, analisar preferências e administrar o web site da 
LBD  
 
b) Atualização das informações  
 
 Os visitantes poderão atualizar suas informações pessoais a 
partir de facilidades disponibilizadas pela LIVRE Business Design em 
tempo de LOG IN.  
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c) Acesso e uso das informações  
 
As informações pessoais dos visitantes só poderão ser acessadas pe-
los mesmos e pela LIVRE Business Design, salvo quando o Cliente auto-
rizar alguma outra parte interessada. 
 
6. Cookies  
 
 A LIVRE Business Design Ltda utilizará esta ferramenta somen-
te com os visitantes que participarem dos espaços virtuais promovi-
dos pela mesma. Você pode aceitar ou recusar os cookies.  
 A maioria dos navegadores da Web aceita cookies automatica-
mente, mas em geral é possível modiĦcar a conĦguração do navegador 
para recusá-los, se você preferir.  
 Se optar por recusar os cookies, talvez você não possa aprovei-
tar totalmente os recursos interativos desse ou de outros web sites 
a serem visitados. A utilização deste tipo de facilidade não muda em 
nada o funcionamento do seu computador.  
 
7. Comunicação com os usuários  
 
 A LIVRE Business Design Ltda promoverá a interação com os visi-
tantes do web site da empresa por meio dos seguintes canais de co-
municação: 
 
             a)Web site 
             b) e-mail 
             c) Telefone 
 
 As interações terão como objetivo gerar novos relacionamentos 
a partir da oferta de conveniências que possam proporcionar boas Ex-
periências de Visitas.  
 
 Para impedir que o seu endereço de e-mail ou outras informações 
pessoais sejam coletadas e usadas por outros de forma inadequada ou 
prejudicial, a LBD aconselha que você tenha cuidado com a postagem 
do endereço de e-mail ou de outras informações pessoais compartilha-
das em boletins informativos, bate-papos ou outros fóruns públicos.  
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8. Tecnologias de Segurança  
 A LIVRE Business Design - LBD utiliza as mais modernas tecno-
logias de segurança na Internet, tais como Ħrewall, anti-vírus, cripto-
graĦa, backup inteligente, mirror, etc, a Ħm de garantir a continuidade 
das facilidades oferecidas no web site e proteger as informações 
contra o acesso de visitantes não autorizados.  
 
9. Senhas de acesso  
 
 A LIVRE Business Design recomenda que o usuário siga os se-
guintes procedimentos: 
       A)  não divulgue sua senha para terceiros, conhecidos ou não. 
 
       B)  promova sua troca periodicamente.  
 
       C)   não copie sua senha em materiais de fácil acesso ou sem pro-
teção. 
 
        D)  não use informações pessoais ou de pessoas íntimas como se-
nha. 
 
10. Alterações nesta Política de Privacidade  
 
 A LIVRE Business Design eventualmente realiza atualizações na 
Política de Privacidade. Quando isso for feito, alteraremos também a 
data da "última revisão" exibida na parte inferior a esquerda deste 
documento. Se houver alterações nesta Política de Privacidade, nós o 
informaremos, colocando um aviso, em destaque, na home page do si-
te ou enviando uma notiĦcação para a sua caixa postal. Recomenda-
mos ao visitante que se mantenha informado sobre os nossos proce-
dimentos de proteção do cadastro de informações pessoais e da co-
municação com os visitantes.  
 
11. Aceitação da Política de Privacidade  
 
 A LIVRE Business Design entende que o visitante está de acor-
do com a Política de Privacidade da empresa se, implicitamente hou-
ver um grande volume de interações do mesmo com o web site, ou ex-
plicitamente não houver nenhuma reclamação formalizada.  
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12. Informações de Contato  
 

 A LIVRE Business Design desde já agradece as sugestões que 
possam contribuir para tornar os procedimentos de proteção das in-
formações e comunicação com os visitantes do web site mais efeti-
vos e conĦáveis. Caso haja alguma dúvida em relação ao empenho da 
LBD na aplicação da política de privacidade, utilize qualquer um dos 
meios de comunicação disponíveis no Fale Conosco em nosso web site. 
Teremos prazer em atendê-lo. 
 
 
       LIVRE Business Design 
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