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De acordo com § 5 TMG: 

Epiprocare GmbH 
  Berliner Platz 39  
  48143 Münster 
  Alemanha 

 

Representado pelo executivo de negócios: 

Prof. Dr. Marcelo Bendhack 
 
 
Registrado no registro comercial: 

Tribunal de registro: Número de registro do Tribunal Distrital de Düsseldorf: 

HRB 42528 

 

Número de identificação do imposto sobre vendas de acordo com §27 uma lei 

deimposto sobre vendas: 

DE319297808 
 
 
Resolução de disputas: 

A Comissão Europeia fornece uma plataforma para resolução de litígios (SO) online: 

https: // ec.europa.eu/consumers/odr. 

Você pode encontrar nosso endereço de e-mail em Aviso Legal. 

Não estamos dispostos ou somos obrigados a participar de procedimentos de solução 

de controvérsias ou participar da mesa de arbitragem de consumidores. 

https://epiprocare.de/Index


Responsável pela proteção de dados: 

Dohms Web Ltda. - CNPJ 10.687.894 / 0001-93 

Rua Marechal Deodoro, 252. Andar 10 - 80.060-010 - Curitiba - PR - Brasil 
 
 
Berlitz Communication Ltda. - CNPJ 32.984.974 / 0001-43 

Rua Aurora Germano de Lemos, 303/54 - 13.209-460 - Jundiaí - SP - Brasil 
 
 
Netgenerator: Dohms Webdesign Ltda. – Curitiba - PR 

http://www.dohms.com.br/dwebv3/modulo/site_dohms 
 
 
 

Resolução de disputas 

A Comissão Europeia fornece uma plataforma para resolução de litígios (SO) online: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

 

Você pode encontrar nosso endereço de e-mail no link permanente “Aviso Legal”. 

Não estamos dispostos nem somos obrigados a participar de procedimentos de 

solução de controvérsias perante um conselho de arbitragem de consumidores. 

 

Direitos de imagem / copyrights: 

Copyright Epiprocare GmbH 2017 

Todos os direitos são reservados. 

 

Responsabilidade pelo conteúdo 

Como um provedor de serviços, somos responsáveis por nosso próprio conteúdo 

nestas páginas de acordo com a lei geral de acordo com a Seção 7, Parágrafo 1 da Lei 

Alemã de Telemedia (TMG). De acordo com os §§ 8 a 10 TMG, como um provedor de 

serviços, não somos obrigados a monitorar as informações transmitidas ou 

armazenadas de terceiros ou a pesquisar circunstâncias que indiquem atividade ilegal. 

http://www.dohms.com.br/dwebv3/modulo/site_dohms


As obrigações de remover ou bloquear o uso de informações de acordo com as leis 

gerais permanecem inalteradas. No entanto, a responsabilidade a este respeito só é 

possível a partir do momento em que tomamos conhecimento de uma violação legal 

específica. Assim que tivermos conhecimento de tais violações legais, removeremos 

esse conteúdo imediatamente. 

 

Responsabilidade por links 

Nossa oferta contém links para sites externos de terceiros sobre cujo conteúdo não 

temos influência. Portanto, não podemos aceitar qualquer responsabilidade por esse 

conteúdo de terceiros. O respectivo provedor ou operador das páginas é sempre 

responsável pelo conteúdo das páginas vinculadas. As páginas vinculadas foram 

verificadas quanto a possíveis violações legais no momento em que foram vinculadas. 

Nenhum conteúdo ilegal foi encontrado no momento em que o link foi criado. 

 

Um controle permanente do conteúdo das páginas vinculadas não é razoável sem 

evidências concretas de uma violação. Assim que tivermos conhecimento de violações 

legais, removeremos esses links imediatamente. 

 

Direito autoral 

O conteúdo e as obras nessas páginas criadas pelo operador do site estão sujeitos à lei 

de direitos autorais alemã. A duplicação, processamento, distribuição e qualquer tipo 

de exploração fora dos limites da lei de direitos autorais requerem o consentimento 

por escrito do respectivo autor ou criador. Downloads e cópias deste site são 

permitidos apenas para uso privado e não comercial. 

 

Na medida em que o conteúdo deste site não foi criado pela operadora, são 

respeitados os direitos autorais de terceiros. Em particular, os conteúdos de terceiros 

são marcados como tal. Se, no entanto, você tomar conhecimento de uma violação de 

direitos autorais, pedimos que nos notifique de acordo. Assim que tivermos 

conhecimento de violações legais, removeremos esse conteúdo imediatamente. 



Contato 

Sobrenome: 

E-mail: 

Mensagem: 
 
 
Proteção de dados 

https://dweb61.dohms.com.br/files/4195/arquivos/Datenschutz.pdf 
 

 

Visão geral da proteção de dados 

Informações Gerais 

As informações a seguir fornecem uma visão geral simples do que acontece com seus 

dados pessoais, quando você visita nosso website. Os dados pessoais são todos os 

dados com os quais você está pessoalmente identificado. Para obter informações 

detalhadas sobre o assunto de proteção de dados, consulte nosso texto de declaração 

de proteção de dados listados. 

 

Coleta de dados 

O processamento de dados neste site ocorre pelo operador do site. Você pode 

encontrar seus dados de contato na impressão deste site. 

 

Como coletamos seus dados? Por outro lado, seus dados são coletados quando você os 

comunica. Pode ser, por exemplo, coleta de dados que você insere em um formulário 

de contato. Outros dados são coletados automaticamente quando você visita o site 

registrado por nossos sistemas de TI. Trata-se principalmente de dados técnicos (por 

exemplo, navegador da Internet, sistema operacional ou tempo de visualização da 

página). Esses dados são coletados automaticamente assim que você visita nosso site. 

 

Para que usamos seus dados? Alguns dos dados são coletados para garantir que o site 

esteja livre de erros. Outros dados podem ser usados para analisar o comportamento 

do usuário. 

 

Quais são os seus direitos em relação a seus dados? 

https://dweb61.dohms.com.br/files/4195/arquivos/Datenschutz.pdf


Você tem o direito de obter informações sobre a origem, destinatário e propósito de 

suas informações pessoais armazenadas gratuitamente a qualquer momento. Você 

também tem o direito de que sejam corrigidos, bloqueados ou excluídos. 

 

Para solicitar dados. Você pode entrar em contato. 

Contate-nos através do endereço indicado no Aviso Legal. 

Você também tem o direito de apresentar uma reclamação à autoridade competente. 

 
Ferramentas de análise e ferramentas de terceiros: 

Quando você visita nosso site, seu comportamento de navegação pode ser avaliado 

estatisticamente. Isso acontece principalmente com Cookies e com os chamados 

programas de análise. Seu comportamento de navegação geralmente é analisado 

anonimamente; o comportamento de navegação não pode ser rastreado. Você pode 

se opor a esta análise ou substituí-la pelo não uso de certas ferramentas. Você pode 

encontrar informações detalhadas sobre isso na seguinte declaração de proteção de 

dados. 

 

Você pode se opor a esta análise. Iremos informá-lo sobre as possibilidades de objeção 

no informe da política de privacidade. 

 

2. Informações gerais e informações obrigatórias 

Privacidade 

Os operadores deste site levam muito a sério a proteção dos seus dados pessoais. 

Tratamos os seus dados pessoais confidenciais e de acordo com os regulamentos legais 

de proteção de dados e esta declaração de proteção de dados. 



Quando você usa este site, vários dados pessoais são coletados. Dados pessoais são 

dados com os quais você pode ser identificado pessoalmente. Esta declaração de 

proteção de dados explica quais dados coletamos e para o que os usamos. Ele também 

explica como e com que propósito isto acontece. Gostaríamos de salientar que a 

transmissão de dados pela Internet (por exemplo, durante a comunicação por e-mail) 

pode ter falhas de segurança. Uma proteção completa dos dados contra o acesso de 

terceiros não é possível. 

 

Nota sobre o órgão responsável 

A entidade responsável pelo processamento de dados neste site é: 
 
Epiprocare GmbH  
Berliner Platz 39 
48143 Münster” 
Alemanha 
Tel.: +49 172 9748880 
E-mail: contact@epiprocare.de 
 

O órgão responsável é a pessoa física ou jurídica que, sozinha ou em conjunto com 

outras, para os fins e meios de processamento de dados pessoais (por exemplo, 

nomes, endereços de e-mail, etc.). 

 

Revogação do seu consentimento para processamento de dados 

Muitas operações de processamento de dados só são possíveis com o seu 

consentimento expresso. Você já pode revogar seu consentimento a qualquer 

momento. Um e-mail informal é suficiente. A legalidade do processamento de dados 

executado até a revogação não é afetada pela revogação. 

mailto:contact@epiprocare.de


Direito de recurso para a autoridade supervisora competente 

Em caso de violação da lei de proteção de dados, você tem o direito de apresentar 

uma reclamação à autoridade de controle competente. A autoridade supervisora 

competente para questões de proteção de dados é o órgão oficial de proteção de 

dados de Estado em que nossa empresa está sediada. Uma lista de responsáveis pela 

proteção de dados e seus detalhes de contato podem ser encontrados no seguinte 

link: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links- 

node.html 

 

Direito à portabilidade de dados 

Você tem o direito de ter os dados que processamos automaticamente com base no 

seu consentimento ou no cumprimento de um contrato, para ser entregue a você ou a 

terceiros em um formato comum legível. Se você solicitar a transferência direta dos 

dados para outro responsável, isso só será feito se for tecnicamente possível e viável 

(Criptografia SSL ou TLS). 

 

Este site usa por motivos de segurança e para proteger a transmissão de conteúdo 

confidencial, como pedidos ou consultas que você nos envia como o operador do site, 

um SSL ou. Criptografia TLS. 

 

Você pode reconhecer uma conexão criptografada pelo fato de que a linha de 

endereço do navegador começa com: Http: //? para? https: //? Alterar e o símbolo de 

cadeado na linha do seu navegador. Se a criptografia SSL ou TLS estiver ativada, os 

dados que você nos transmite não podem ser lidos por terceiros. 

 

Informação, bloqueio, exclusão 

No âmbito das disposições legais aplicáveis, você tem o direito de obter informações 

gratuitas sobre seus dados pessoais armazenados, sua origem e destinatário e a 

finalidade do processamento de dados e, se aplicável, o direito de corrigir, bloquear ou 

excluir esses dados. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Para esta e outras questões sobre o nos contatar a qualquer momento sobre o assunto 

de dados pessoais no endereço fornecido no aviso legal. 

 
3. Coleta de dados em nosso site 

Arquivos de log do servidor 

O provedor das páginas coleta e armazena automaticamente informações nos 

chamados arquivos de log do servidor que seu navegador transmite automaticamente 

para nós. Estes dados são: 

• Tipo de navegador e versão do navegador 

• Sistema operacional usado 

• URL de referência 

• Nome do host do computador de acesso 

• Hora da solicitação do servidor 

• Endereço de IP 
 
 
Esses dados não serão mesclados com outras fontes de dados. A base para 

processamento de dados é o Art. 6 Parágrafo 1 lit. das medidas permitidas. 


