
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA GUY CARPENTER 
Esta Política de Privacidade abrange as práticas de informação de 

www.guycarpenter.com (doravante denominado “Site”) fornecidas pela Guy Carpenter 
& Company, LLC ("Guy Carpenter"). 

Para notificá-lo sobre nossas práticas, desenvolvemos esta Política de Privacidade, e as 
informações pessoais coletadas neste ou por meio deste Site em nosso nome serão tratadas de 
acordo com esta Política de Privacidade. Ao usar este Site, você concorda com o uso, 
armazenamento e processamento de suas informações pessoais e outras informações 
armazenadas neste Site ou enviadas por você neste Site ou por meio dele, de acordo com esta 
Política de Privacidade conforme estabelecido em detalhes abaixo. 

Esta Política de Privacidade está sujeita aos Termos e Condições do Site (doravante 
denominados “Termos”). 

Usamos cookies neste site. Cookies são informações compartilhadas entre seu navegador da 
web e um site. Para obter mais informações sobre como usamos cookies, os tipos de cookies 
que usamos e como cancelar os cookies, consulte as informações de navegação do site e seções 
de cookies abaixo. 

Você tem o direito de acessar suas informações pessoais mantidas sobre você e pode fazê-lo 
entrando em contato conosco por meio de nossos dados de contato no Site ou contatando o 
escritório local da Guy Carpenter. De acordo com as leis locais aplicáveis de sua jurisdição, 
qualquer solicitação de acesso pode estar sujeita a uma taxa para cobrir nossos custos ao 
fornecer a você os detalhes das informações pessoais que mantemos sobre você. 

Coleta, uso e divulgação de informações pessoais 
As informações coletadas por Guy Carpenter neste site se enquadram em duas categorias: (1) 
informações voluntariamente fornecidas pelos visitantes de nosso Site e (2) informações de 
rastreamento coletadas conforme os visitantes navegam em nosso Site.   

(1) Informações fornecidas voluntariamente por você 

Ao usar este Site, você pode optar por nos fornecer informações para nos ajudar a atender às 
suas necessidades.  As informações pessoais que coletamos dependerão de como você escolhe 
usar este Site. 

(2) Quando você fizer uma inscrição de emprego online 

Podemos pedir-lhe o seu nome, endereço de e-mail, país, número de telefone, bem como 
informações sobre a sua posição e organização e outras informações que sejam razoavelmente 
necessárias. Qualquer informação pessoal que você nos enviar será usada apenas para os fins 
indicados no Site ou nesta Política de Privacidade e, de acordo com o 'Acordo de Privacidade', 
você será solicitado a aceitá-lo ao fazer a inscrição online. 

  



 
 

(3) Informações de Rastreamento/Navegação do Site 

Conforme você navega no Site, também podemos coletar informações por meio do uso de 
ferramentas de coleta de informações comumente usadas, como cookies e web beacons 
(doravante coletivamente denominadas “Informações de Navegação no Site”). As Informações 
de Navegação do Site incluem informações padrão do seu navegador da web (como o tipo e o 
idioma do navegador), o endereço do seu Protocolo de Internet (“IP”) e as ações que você 
realiza no site (como as páginas da web visualizadas e os links clicados).  Descrevemos estas 
Informações de Navegação do Site com mais detalhes abaixo. 

Informações de Navegação do Site 
Cookies 

Como muitas empresas, podemos usar cookies neste Site. O uso de cookies permite uma 
experiência mais rápida e fácil para o usuário. As únicas informações pessoais que um cookie 
pode conter são as informações fornecidas por você. Um cookie não pode ler dados do disco 
rígido do seu computador. 

Existem diferentes tipos de cookies com diferentes funções: 

(i) Cookies de sessão: são armazenados apenas no seu computador durante a sua sessão 
na web. Eles são excluídos automaticamente quando o navegador é fechado.  Eles 
geralmente armazenam uma ID de sessão anônima, permitindo que você navegue em 
um site sem ter que fazer login em cada página. Eles não coletam nenhuma informação 
do seu computador. 

(ii) Cookies persistentes - um cookie persistente é aquele armazenado como um arquivo 
em seu computador e permanece lá quando você fecha seu navegador. O cookie pode 
ser lido pelo site que o criou quando você visitar esse site novamente. 

(iii) Cookies primários: a função deste tipo de cookie é reter suas preferências para um 
determinado site. Eles são armazenados e enviados entre o servidor e o disco rígido do 
seu computador. Eles não são usados para nada além da personalização conforme o 
definido por você. 

Nunca usamos cookies de terceiros ou cookies insatisfatórios em nossos sites, embora usemos 
web beacons fornecidos por terceiros (consulte a seção sobre Web Beacons). 

Para obter informações sobre todas essas categorias de cookies e para obter mais informações 
gerais sobre cookies, consulte aboutcookies.org. Podemos usar cookies para os seguintes fins: 

Quando estritamente necessário 

Esses cookies são essenciais para permitir que você navegue pelo Site e use seus recursos, como 
acessar áreas seguras do Site. Sem esses cookies, os serviços que você solicitou não podem ser 
fornecidos. Esses cookies não coletam informações sobre você que possam ser usadas para 
marketing ou para lembrar onde você esteve na Internet. 

  



 
 

Desempenho 

Esses cookies coletam informações sobre como os visitantes usam um Site, por exemplo, quais 
páginas os visitantes acessam com mais frequência e se eles recebem mensagens de erro de 
páginas da web.  Eles também nos permitem registrar e contar o número de visitantes do Site, 
o que nos permite ver como os visitantes usam o Site para melhorar o funcionamento do nosso 
Site.  Esses cookies não coletam informações que identifiquem um visitante, pois todas as 
informações coletadas por eles são anônimas e usadas apenas para melhorar o funcionamento 
do nosso Site. 

Funcionalidade 

Esses cookies permitem que nosso Site se lembre das escolhas que você faz (como seu nome 
de usuário, idioma ou a região em que você está) e fornece recursos aprimorados. Por exemplo, 
um Site pode ser capaz de lembrar seus detalhes de login, para que você não tenha que se 
conectar repetidamente à sua conta ao usar um determinado dispositivo para acessar nosso Site. 
Esses cookies também podem ser usados para lembrar as alterações feitas no tamanho do texto, 
fonte e outras partes das páginas da web que você pode personalizar. Eles também podem ser 
usados para fornecer serviços solicitados por você, como assistir a um vídeo ou comentar um 
artigo. As informações que esses cookies coletam geralmente são anônimas. Eles não coletam 
nenhuma informação sobre você que possa ser usada para publicidade ou para lembrar onde 
você esteve na Internet. 

Consulte a documentação de 'Ajuda' do seu navegador ou visite aboutcookies.org. para obter 
mais informações sobre como ativar e desativar cookies em seu navegador. 

Usamos o Google Analytics para nos ajudar a coletar estatísticas do site. Para obter mais 
detalhes sobre os cookies definidos pelo Google Analytics, consulte o site do Google Code. 

Web Beacons 

Este Site também pode usar web beacons (incluindo web beacons fornecidos ou providos por 
terceiros) sozinhos ou em conjunto com cookies para compilar informações sobre o uso do site 
pelos usuários e interação com e-mails da Guy Carpenter. Web beacons são imagens eletrônicas 
claras que podem reconhecer certos tipos de informações em seu computador, como cookies, 
quando você visualiza um determinado Site vinculado ao web beacon e uma descrição de um 
Site vinculado ao web beacon. Usamos web beacons para operar e melhorar o Site e as 
comunicações por e-mail.   Podemos usar informações de web beacons em combinação com 
outros dados que temos sobre nossos clientes para fornecer a você informações sobre a Guy 
Carpenter e nossos serviços. 
 

Endereços de IP 

Quando você visita nosso Site, Guy Carpenter coleta seus endereços de Protocolo de Internet 
(“IP”) para rastrear e agregar informações não pessoais. Por exemplo, Guy Carpenter usa 
endereços IP para monitorar as regiões das quais os usuários navegam no Site. 

  



 
 

Divulgação ou uso de suas informações 
Não trocaremos, venderemos ou de outra forma distribuiremos suas informações pessoais fora 
do grupo Marsh & McLennan Companies, Inc. ("MMCo") sem o seu consentimento, exceto de 
acordo com suas instruções (incluindo a prestação de serviços que você contratou conosco e 
que será prestado a você) ou conforme identificado nesta Política de Privacidade.  Esta Política 
de Privacidade não se aplica a informações pessoais que já sejam de domínio público ou que 
tenham sido recebidas de forma independente por terceiros no entendimento de que os 
indivíduos a quem as informações pessoais se referem foram informados do(s) motivo(s) para 
a obtenção as informações pessoais e o fato de que podem ser divulgadas a terceiros, como a 
MMCo. 

Podemos usar ou distribuir suas informações pessoais na medida exigida por lei e conforme 
descrito abaixo: 

(i) Prestação de Serviços. No curso normal da prestação de serviços para nossos 
clientes, as informações pessoais podem ser compartilhadas dentro da MMCo para fins 
de pesquisa e estatísticas, administração de sistema e prevenção ou detecção de crime. 
Quando você nos fornece informações contendo informações pessoais de terceiros 
(nomes, endereços ou outras informações relacionadas a indivíduos vivos), manteremos 
e usaremos essas informações pessoais para prestar serviços para você, no entendimento 
de que os indivíduos a quem as informações pessoais se referem foram informados do(s) 
motivo(s) para obter as informações pessoais e do fato de que elas podem ser divulgadas 
a terceiros, como a MMCo. 

(ii) Agentes e Prestadores de Serviços. Às vezes, contratamos outras empresas e 
indivíduos para realizar funções ou serviços em nosso nome, como hospedar este Site, 
enviar mensagens de e-mail e fazer ligações em nosso nome. Eles podem ter acesso a 
informações pessoais, como endereços, necessários para o desempenho de suas funções, 
mas não podem usá-los para outros fins que não sejam a prestação de serviços para a 
Guy Carpenter.   

(iii) Transferências de Negócios À medida que continuamos a desenvolver nosso 
negócio, podemos vender ou comprar ativos. Em tais transações, as informações do 
usuário, incluindo informações pessoais, geralmente são um dos ativos comerciais 
transferidos. Além disso, se a própria Guy Carpenter ou substancialmente todos os seus 
ativos foram adquiridos, suas informações pessoais podem ser um dos ativos 
transferidos. Portanto, podemos divulgar e/ou transferir suas informações pessoais a um 
comprador terceiro nessas circunstâncias. 

(iv) Questões Jurídicas. A Guy Carpenter pode preservar e tem o direito de divulgar 
sem sua permissão prévia quaisquer informações pessoais sobre você ou seu uso deste 
Site se Guy Carpenter acreditar de boa-fé que tal ação é necessária para: (a) proteger e 
defender os direitos, propriedade ou segurança da MMCo, seus funcionários, outros 
usuários deste Site ou o público; (b) fazer cumprir os termos e condições que se aplicam 
ao uso deste Site; ou (c) responder a reclamações de que qualquer conteúdo viola os 
direitos de terceiros. Também podemos divulgar informações pessoais conforme 
julgarmos necessário para cumprir qualquer lei aplicável, regulamento, processo legal 
ou solicitação governamental. 



 
 

Transferência de informações para o exterior 
Suas informações pessoais podem ser transferidas para qualquer país, incluindo países fora do 
Espaço Econômico Europeu ("EEE"), que não têm um regime de proteção de dados tão robusto 
quanto os países dentro do EEE, para atingir qualquer um dos objetivos mencionados acima e 
para administração de sistemas. 

Se você enviar qualquer informação pessoal relacionada a outra pessoa no ou através do Site 
para Guy Carpenter e essa informação pessoal estiver protegida por outro estado ou país, você 
será responsável pelo cumprimento das leis aplicáveis na medida em que se relacionem com o 
seu direito de usar essas informações pessoais, sua transferência para a Guy Carpenter, o 
armazenamento das informações pessoais pela Guy Carpenter em formato eletrônico no Site e 
o uso dessas informações pessoais na prestação de serviços para sua organização de acordo com 
esta Política de Privacidade. 

Atualizando suas informações pessoais 
É importante que as informações pessoais que mantemos sobre você sejam precisas, completas 
e atualizadas. Se algum dos seus dados mudar, você pode nos atualizar através de nossos dados 
de contato no Site. 

Links externos 
A Guy Carpenter pode incluir links para outros sites cujas políticas de privacidade não 
controlamos. Depois de sair de nossos servidores (você pode saber onde está verificando o URL 
na barra de localização do seu navegador), o uso de quaisquer informações pessoais fornecidas 
é regido pela política de privacidade do operador do site que você está visitando. Essa política 
pode ser diferente da nossa. Se você não conseguir encontrar a política de privacidade de algum 
desses sites por meio de um link na página inicial do site, entre em contato diretamente com o 
site para obter mais informações. 
 

Segurança 
Temos salvaguardas físicas, eletrônicas e procedimentais adequadas à confidencialidade das 
informações pessoais que coletamos, usamos e mantemos. No entanto, por mais eficazes que 
sejam nossas medidas de segurança, nenhum sistema de segurança é impenetrável. Não 
podemos garantir a segurança do nosso banco de dados, nem podemos garantir que as 
informações pessoais fornecidas por você não serão interceptadas durante a transmissão para 
nós pela Internet. Pedimos que você faça a sua parte, mantendo em total sigilo todas as senhas 
de computador que você usa para acessar a Internet ou este Site.  Encorajamos o relato 
responsável de quaisquer vulnerabilidades que possam ser encontradas em nosso Site ou 
qualquer aplicativo disponível em nosso Site. 

  



 
 

Informações relacionadas ao emprego 
Este Site pode fornecer uma oportunidade de enviar seu curriculum vitae ou um formulário de 
inscrição para nós ou de se candidatar a uma vaga através deste Site. Se você enviar 
informações para esses fins, usaremos (o que pode incluir transferência) as informações 
pessoais fornecidas para avaliar suas qualificações e entrar em contato com você a respeito de 
quaisquer vagas na Guy Carpenter ou em qualquer uma de suas empresas afiliadas nas quais 
acreditamos que você possa estar interessado. 

Atualizações da Política de Privacidade 
Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em 14 de agosto de 2013. Podemos 
atualizar esta Política de Privacidade de tempos em tempos. Quando fizermos isso, as alterações 
em nossa Política de Privacidade entrarão em vigor imediatamente. Se você é um visitante 
regular deste Site, recomendamos que verifique esta Política de Privacidade regularmente. 

Informações de Contato 
Política de Privacidade. Dúvidas relacionadas a esta Política de Privacidade devem ser 
encaminhadas para nós através de nossos dados de contato no Site. 

  



 
 

 
AVISO DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS - BRASIL 

 
Somos a GUY CARPENTER & COMPANY CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA. (“GUY 
CARPENTER”), empresa do grupo Marsh & McLennan Companies, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 45.887.171/0001-12, com sede na Rua da Quitanda nº 86, sala 202-parte, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP 20.091-005.  
 
A GUY CARPENTER é uma corretora devidamente autorizada pela Superintendência de 
Seguros Privados-SUSEP desde 2008 para atuar na intermediação de contratos de 
resseguro e retrocessão, bem como na prestação de serviços técnicos de consultoria na 
área de resseguros. Nossos clientes são fundamentalmente sociedades seguradoras e 
resseguradoras atuantes neste mercado.  
 
Para o regular desempenho de nossos serviços, eventualmente necessitaremos utilizar 
dados pessoais. Sendo assim, visando dar total transparência de sua conduta, a GUY 
CARPENTER disponibiliza o presente documento, aplicável especificamente para suas 
operações no Brasil, dando ciência aos seus clientes, parceiros e demais interessados 
(doravante designados conjuntamente “Titulares” ou “Usuários”) de como as suas 
informações classificadas como pessoais serão coletadas, utilizadas e protegidas.  
 
Para todos os fins e efeitos de direito, este Aviso é complementar à Política Global de 
Privacidade - Guy Carpenter Privacy Policy - constante de nosso portal 
www.guycarp.com, entretanto, em caso de divergência entre ambos, o conteúdo deste 
Aviso prevalecerá no que se refere às atividades da empresa no Brasil.  
 
A nossa prioridade é sempre zelar pela privacidade e segurança das informações quando 
em nosso domínio.  
 

Legislação Aplicável  
Este Aviso de Privacidade foi elaborado para especial atendimento da seguinte Legislação: 
Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais “LGPD”; Lei nº 12.965/2014 
(Marco Civil da Internet); e nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), sem 
prejuízo de observância das demais normas aplicáveis às atividades prestadas pela GUY 
CARPENTER. 
 

Dados Pessoais 

A GUY CARPENTER se compromete a tratar os dados pessoais eventualmente envolvidos 
e necessários à consecução de suas atividades empresariais, única e exclusivamente para 
cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável 
sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados. 
 

http://www.guycarp.com/


 
 

A GUY CARPENTER, em alguns casos, poderá tratar dados pessoais quando necessário 
para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou exercício regular de direitos em 
processo judicial, administrativo ou arbitral. 
 
Além disso, a GUY CARPENTER também poderá tratar dados pessoais com base em seu 
interesse legítimo, sempre no limite de sua expectativa, e nunca em prejuízo de seus 
interesses, direitos e liberdades fundamentais. Adicionalmente, as informações coletadas 
poderão ser utilizadas para fins publicitários, como para o envio de comunicações, 
notícias que acreditamos que sejam de seu interesse. 
 
Caso o Usuário se sinta incomodado e não deseje mais receber quaisquer informativos 
publicitários da GUY CARPENTER, poderá, a qualquer momento, nos contatar pelos 
canais abaixo disponibilizados, manifestando a sua oposição, ou por meio dos links 
disponibilizados nas nossas comunicações com você. 
 
Em certos casos, poderemos solicitar o seu consentimento para atividades específicas. 
Quando isso acontecer, você receberá todas as informações necessárias antes de 
concordar com qualquer tratamento dos seus dados pessoais. 

Dados Pessoais Sensíveis 

A GUY CARPENTER, via de regra, para as finalidades gerais aqui dispostas, não realiza o 
tratamento de dados pessoais definidos como sensíveis pela LGPD, entendidos como 
aqueles relacionados: à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, tampouco dados de 
crianças, assim considerados os indivíduos de até 12 anos, sendo certo que, na remota 
hipótese em que for necessário o tratamento destas informações, tomará todas as 
medidas necessárias para assegurar que foi observado o consentimento específico e 
destacado do usuário (para dados sensíveis) ou dos pais e responsáveis (para crianças), 
e/ou realizaremos o tratamento destas informações com base nas demais hipóteses 
autorizadoras trazidas pela LGPD.  
 

Transferência Internacional de Dados Pessoais 

No desempenho de nossas atividades, é possível que ocorra transferência de dados 
pessoais de Titulares para fora do território brasileiro. De qualquer forma, a GUY 
CARPENTER se compromete a adotar o mais grau de proteção aos seus dados pessoais, 
considerado como adequado ao previsto na legislação aplicável; ou mediante a adoção de 
garantias e salvaguardas como cláusulas específicas, cláusulas-padrão, normas 
corporativas globais, entre outras; bem como mediante a prévia coleta do seu 
consentimento específico ou a observância das demais hipóteses autorizadas por lei.  
 
 
 



 
 

Medidas Adicionais de Proteção de Dados Pessoais  

O acesso às informações coletadas é restrito aos colaboradores e pessoas autorizadas.  
Todos aqueles que manipulam estes dados pessoais estão sujeitos a obrigações 
contratuais de sigilo e confidencialidade. Aqueles que se utilizarem indevidamente dessas 
informações, em violação de nossa Política de Privacidade e Segurança da Informação, 
estarão sujeitos a sanções administrativas, disciplinares e legais cabíveis. 
 
Embora a GUY CARPENTER adote os melhores esforços no sentido de preservar a sua 
privacidade e proteger os seus dados pessoais, nenhuma transmissão de informações é 
totalmente segura, de modo que a GUY CARPENTER não pode garantir integralmente que 
todas as informações que recebe e/ou envia não sejam alvo de acessos não autorizados 
perpetrados por meio de métodos desenvolvidos para obter informações de forma 
indevida, como falhas técnicas, vírus ou invasões do banco de dados do Site.  
 
De qualquer forma, na remota hipótese de incidência de episódios desta natureza, a GUY 
CARPENTER garante o pleno esforço para remediar as consequências do evento.  
 
A GUY CARPENTER não se responsabiliza por qualquer outro site que possa ser acessado 
a partir do nosso, não havendo qualquer vínculo entre tais endereços.  

Retenção das Informações Coletadas 

Visando proteger a privacidade de seus Usuários, os dados pessoais tratados pela GUY 
CARPENTER serão eliminados ou anonimizados quando deixarem de ser úteis para os 
fins para os quais foram coletados, ou quando o usuário solicitar a sua eliminação, exceto 
se a manutenção do dado for expressamente autorizada ou imposta por lei ou regulação 
aplicável. 
 
As informações dos Usuários poderão ser conservadas para cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória, transferência a terceiro – desde que respeitados os requisitos de 
tratamento de dados – e uso exclusivo da GUY CARPENTER, inclusive para o exercício de 
seus direitos em processos judiciais ou administrativos. 

Direitos dos Titulares 

Em cumprimento da regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais, a GUY CARPENTER respeita e garante ao Titular, a possibilidade de 
apresentar solicitações baseadas nos seguintes direitos: 

 

i) Confirmação da existência de tratamento; 

ii) Acesso aos dados; 

iii) Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

iv) Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com a lei; 



 
 

v) Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 
requisição expressa pelo Usuário; 

vi) Eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário; 

vii) Obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as 
quais a GUY CARPENTER compartilhou os seus dados; 

viii) Informação sobre a possibilidade de o Usuário não fornecer o consentimento, 
bem como de ser informado sobre as consequências em caso de negativa; 

ix) Revogação do consentimento; 

x) Questionamento de decisões tomadas unicamente de forma automatizada.  

 
Os direitos acima elencados poderão ser exercidos diretamente pelo Titular, de forma 
gratuita, mediante de envio de requisição ao nosso Departamento de Privacidade para 
posterior avaliação e adoção de das providências necessárias. Oferecemos os seguintes 
canais para recebimento de solicitações desta natureza: 
 

• Por correspondência para o endereço situado na Rua da Quitanda nº 86, sala 202-
parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP 20.091-005; 

• Por meio de nosso endereço de correio eletrônico: privacidade@guycarp.com; ou 

• Pelo preenchimento do nosso Formulário Web acessível no link abaixo: 
https://privacyportal.onetrust.com/webform/ee9df2bb-0ef3-4485-bc63-
4db420e77359/bf236d9a-44c5-4309-97ca-79f779aa8393 

Adicionalmente, para os fins da LGPD, informamos que o Encarregado de Proteção de 
Dados do grupo Marsh & McLennan no Brasil é o Sr Victor Graciani, que por meio dos 
canais acima referidos, terá as seguintes atribuições: (a) aceitar reclamações e 
comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; (b) receber 
comunicações da Autoridade Nacional e adotar providências; e (c) orientar os 
funcionários e os contratados da GUY CARPENTER a respeito das práticas a serem 
tomadas em relação à proteção de dados pessoais. 

Alterações em nossa Política de Privacidade 

A GUY CARPENTER reserva-se ao direito, a seu exclusivo critério, de modificar, alterar, 
acrescentar ou remover partes desta política a qualquer momento. Recomendamos que 
você verifique esta política toda vez que navegar no Site da GUY CARPENTER.  
 
Esta Política de Privacidade foi alterada pela última vez e publicada em nossos websites 
em 25 de agosto de 2020. 

mailto:privacidade@guycarp.com
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https://privacyportal.onetrust.com/webform/ee9df2bb-0ef3-4485-bc63-4db420e77359/bf236d9a-44c5-4309-97ca-79f779aa8393
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