TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
A RVC ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA
(“RVC”), proprietária exclusiva do endereço eletrônico www.rvc.law (“Website”) e
do seu respectivo conteúdo, estabelece o presente “Termos e Condições de Uso”
que devem ser observados por todos os usuários:
• Ao

acessar as informações contidas neste Website, o usuário expressa seu
consentimento aos termos e condições previstos neste Termos e Condições de Uso.
• Esse site pode apresentar informações, textos, dados, imagens, fotografias, vídeos,

sons, ilustrações, nome, logos, marcas e informações diversas sobre a RVC, suas
práticas e informações gerais de certas áreas que atuamos, que poderão ser
fornecidas na forma de documentos (“Informações”). Essas informações são de
propriedade exclusiva, controlados ou licenciados à RVC e são protegidas pelas leis
de propriedade intelectual, sendo expressamente vedado aos usuários reproduzir,
usar, comercializar e/ou divulgar, por quaisquer meios, qualquer conteúdo deste
Website sem o prévio consentimento da RVC.
•A

RVC não se responsabiliza por informações publicadas em links externos que
estejam contidos neste Website. Da mesma forma, a RVC não se responsabiliza
pela exatidão de informações a seu respeito que sejam veiculadas por terceiros ou
outros meios de divulgação que não sejam oriundas deste Website.
• Todo o material

incluído no Website é publicado somente para fins informativos
e tem caráter estritamente institucional, não constituindo material publicitário
e/ou com a finalidade de captação de leads.
• Os

textos e boletins informativos produzidos pelos profissionais da RVC são de
exclusiva responsabilidade dos respectivos autores e devem ser considerados
apenas como material de informação, não constituindo orientação legal para
nenhum assunto e em nenhuma hipótese. O aconselhamento jurídico da RVC só
será obtido por meio de contato direto e mediante contratação formal do time da
RVC.
•A

RVC se reserva no direito de alterar ou atualizar qualquer parte do site, das
informações ou dos presentes Termos e Condições de Uso. Ao usar o site, você
concorda em estar vinculado aos Termos e Condições de Uso conforme alterados.
• A RVC é a dona dos direitos autorais de toda a informação disponibilizada no site,

bem como de todos os direitos de propriedade intelectual e direitos conexos,
incluindo, mas não se limitando a direitos sobre o banco de dados, marcas, pedidos
de registro, entre outros itens não citados. Exceto se você tiver a permissão
expressa e por escrito da RVC, você não deverá utilizar o nome, marca ou logotipo
pertencente a RVC.

Clique aqui para ler a Política de Privacidade da RVC.
Para mais informações,
comunicacao@rvc.law.

por
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um

e-mail

para

Os Termos e Condições e Uso aqui descritos entram em vigor em 16 de outubro
2020.

