POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A política de privacidade visa garantir a sua confidencialidade, privacidade e
a proteção dos seus dados. Por isso, de forma alguma haverá acesso não
autorizado aos dados fornecidos, uso impróprio ou alteração dos mesmos.
Agora vamos aos termos de privacidade que considero mais importantes
para nosso bom relacionamento:

Spam – A equipe da Gestor de Si apenas enviará e-mails para aqueles que
realizaram o cadastro no site e o confirmaram, manifestando assim
interesse em fazer parte da minha mailist e ter acesso a todo o conteúdo do
site. Por isso, fique tranquilo, você não corre o risco de receber spam. E
você que desistiu de se juntar à minha comunidade, fique tranquilo
também, não vamos enviar e-mails tentando convencê-lo do contrário.

Seus dados - O cadastro exige o fornecimento de informações pessoais
como nome e e-mail, os quais serão mantidos em total segurança pela
minha equipe. O que quero dizer é que você não corre o risco de ter seus
dados divulgados sem autorização. Esses são usados apenas para controle
cadastral, ou seja, para apoio de planos de gestão e marketing, definição de
público alvo e levantamento estatístico.

Exclusão da lista - Após o cadastro você passa a receber com prioridade o
meu conteúdo, no entanto, tem toda a liberdade de se retirar a partir do
momento que não quiser mais fazer parte da minha lista. Essa opção estará
disponível em um link no rodapé dos próprios emails que eu enviar a você.

Redes sociais - Nós também podemos manter contato por meio das redes
sociais como Facebook, Twitter, Google +, sou ativo em todas elas e todas
estão integradas. Caso você esteja vinculado a mim em alguma delas,
asseguro o não uso de imagem e informação sem autorização prévia.

Cookies
A
Gestor
de
Si
utiliza
cookies,
através
da
multiplataformaShopBack, mecanismo pelo qual são coletados dados de
navegação para fins de análise, customização de conteúdo ou publicidade
relevante para seus usuário. A coleta e análise de dados é feita de forma
anônima, para que não seja revelado nenhum dado do usuário e assim,
como mencionado acima, você não corre o risco de ter seus dados
divulgados sem autorização - para maiores informações e atualizações da
plataforma visite o link: https://www.shopback.com.br/index.html

O Usuário leu e aceitou integralmente os Termos de Uso e a Política de
Privacidade e está ciente do caráter meramente informativo dos produtos,
não sendo prometido, de qualquer forma, qualquer resultado concreto,
sendo certo que sua aceitação poderá ser validada por meios virtuais e
telemáticos de verificação e controle, não sendo necessária a assinatura
física do Usuário.

São Luís, agosto de 2017.

Política de Devolução e Desistência

Olá, Usuário do Gestor de Si,

Em complemento aos nossos Termos de Uso e o tudo quanto indicamos na
aquisição de seus produtos, de forma sintética, esclarecemos a nossa
política de arrependimento e desistência:

Nossa política para exercício do direito de arrependimento é bem mais
ampla do que a lei impõe: ao invés de 7 (sete) dias, oferecemos um prazo
de 30 (trinta) dias após a aquisição para você acessar o curso e decidir se
irá prosseguir ou não;
Caso no prazo de até 30 (trinta) dias após a aquisição, incluso o 30º dia
após aquisição, você decidir em desistir do curso, basta enviar um mail para
contato@gestordesi.com.br e entraremos em contato o mais rápido possível
para darmos continuidade ao processo de devolução integral dos valores
investidos;
Caso você tenha feito a sua aquisição via o Hotmart, nós iremos intermediar
com a plataforma para cancelamento da compra em seu cartão de crédito,
assim como para a devolução dos seus valores. O prazo de devolução é de
até 2 faturas. Como se trata de um processo de outra empresa,
disponibilizamos
a
explicação
deles
sobre
estorno:
https://atendimento.hotmart.com.br/hc/pt-br/articles/209034787-Comosolicitar-o-cancelamento-e-reembolso-de-uma-compra.
Caso você tenha parcelado a compra em boleto bancário, nós iremos
ressarcir também integralmente o valor pago, em até 15 (quinze) contados
após preenchimento do formulário de conta corrente pelo cliente,
lembrando que se trata de um processo de outra empresa, disponibilizamos
a explicação deles sobre estorno: https://atendimento.hotmart.com.br/hc/ptbr/articles/209034787-Como-solicitar-o-cancelamento-e-reembolso-de-umacompra.
Quaisquer
dúvidas
adicionais
contato@gestordesi.com.br

basta

enviar

um

mail
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