Manual de Controles Internos
Políticas e Normas
CAPÍTULO
SEÇÃO

01 – DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01 – TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

Por favor, leia atentamente o presente instrumento de “Termos e Condições de
Uso”, porque ao acessar o site da FDGOLD Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“FDGOLD DTVM LTDA.”), você (“USUÁRIO”) terá aceitado
de forma automática e integral todos os termos e condições estabelecidos para o seu
uso.
Caso não concorde total ou parcialmente com os Termos e Condições de Uso deste site,
O USUÁRIO deverá cessar imediatamente a navegação e/ou o uso deste site, vez que a
continuidade e/ou permanência implicará o aceite irrestrito de todos os Termos e
Condições de Uso aqui descritos.
O conteúdo deste site tem caráter meramente informativo, não consistindo em quaisquer
recomendações, assessorias e/ou consultorias financeiras, legais, fiscais, contábeis, e/ou
de qualquer outra natureza.
A FDGOLD DTVM LTDA não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros
existentes nas informações e/ou conteúdos apresentados neste site, ou ainda, pela precisão
destes que podem não ser completos e/ou adequados às finalidades buscadas pelo
USUÁRIO.
Não nos responsabilizamos por decisões de quaisquer naturezas tomadas pelo USUÁRIO
com base em informações e/ou conteúdos, cujo conhecimento tenha sido obtido, direta
ou indiretamente, através deste site.
Não garantimos que todas as funcionalidades e/ou conteúdo deste site estejam atualizados
e/ou disponíveis no exato momento de seu acesso, bem como não nos responsabilizamos
por eventuais falhas técnicas, incluindo falhas de terceiros.
Não nos responsabilizamos pelo uso indevido das funcionalidades do site, ou por
qualquer dano ou prejuízo que o USUÁRIO venha a suportar decorrentes da utilização,
pelo próprio USUÁRIO das informações, conteúdos, produtos e/ou serviços oferecidos
pela FDGOLD DTVM LTDA. neste site, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade
do USUÁRIO os eventuais danos causados a direitos próprios ou de terceiros.
EM NENHUMA HIPÓTESE, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADA A,
NEGLIGÊNCIA, A FDGOLD DTVM LTDA. E SÓCIOS E/OU COLABORADORES
SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO,
ESPECIAL, INCIDENTAL, PERDAS, DESPESAS OU LUCRO CESSANTES,
DECORRENTES DE SEU ACESSO OU CONEXÃO A ESTE SITE, SEU USO OU
SUA INCAPACIDADE DE USO, OU DE QUALQUER OUTRA PARTE, OU COM
RELAÇÃO A QUALQUER FALHA DE DESEMPENHO, ERRO, OMISSÃO,
INTERRUPÇÃO, DEFEITO OU DEMORA, VIRUS DE COMPUTADOR OU FALHA
DE CONEXÃO.
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Não haverá qualquer responsabilidade da FDGOLD DTVM LTDA quanto a quaisquer
danos ou prejuízos de toda natureza decorrentes do conhecimento que terceiros não
autorizados possam ter de quaisquer dados fornecidos pelo USUÁRIO, em decorrência
de falhas que fujam a qualquer controle razoável pela FDGOLD DTVM LTDA.
A utilização adequada de todos os recursos da Internet, sem exceção, é de inteira
responsabilidade do USUÁRIO.
Não nos responsabilizamos pelo conteúdo de outros sites, próprios ou de terceiros, cujos
endereços estejam disponíveis no site da FDGOLD DTVM LTDA., ou até mesmo pelo
conteúdo dos sites de terceiros em que o endereço do nosso site esteja disponível.
Reservamo-nos o direito de melhorar as funcionalidades do site, sempre que entendermos
necessário, utilizando as próprias informações obtidas em nosso site ou também através
de sugestões de USUÁRIOS ou de terceiros, sem que para isto seja necessário qualquer
aviso prévio ou pagamento de compensação pelas sugestões de melhorias
voluntariamente fornecidas.
Reservamo-nos também o direito de bloquear ou restringir o acesso a determinados
serviços, produtos, áreas, ferramentas, funcionalidades ou conteúdo do site, sem prévio
aviso.
Todo o conteúdo do site, inclusive as ferramentas, funcionalidades, organização
sistemática, imagens, sons ou distintivos, salvo o que for de domínio público, nos termos
da legislação aplicável, é de propriedade da FDGOLD DTVM LTDA. ou de terceiros que
legalmente autorizaram o seu uso em nosso site, sendo vedada qualquer forma de
utilização não autorizada destas pelo USUÁRIO do site.
Todos os textos, imagens, sons, distintivos e/ou aplicativos exibidos no site são
protegidos pela lei de direito autoral em vigor, não sendo permitidas modificações,
reproduções, armazenamentos, transmissões, cópias, distribuições e quaisquer outras
formas de utilização para fins comerciais sem consentimento prévio e formal da
FDGOLD DTVM LTDA.
As marcas comerciais e os logotipos usados e apresentados no site são marcas comerciais
registradas ou não registradas de propriedade da FDGOLD DTVM LTDA. ou de seus
parceiros comerciais e terceiros que permitiram seu uso, de forma que a utilização deste
site não importa qualquer autorização de utilização, cópia ou citação destas pelo
USUÁRIO.
Nada neste site poderá ser interpretado como concessão, implícita ou de nenhuma outra
maneira, de nenhuma licença ou de direito de uso sobre qualquer marca comercial ou
logotipo apresentado neste site, sem a permissão por escrito do titular dos direitos da
marca comercial, distintivos, nomes e/ou dos logotipos.
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A FDGOLD DTVM LTDA. faz cumprir de maneira ativa seus direitos de propriedade
intelectual em toda a extensão da lei. Os nomes FDGOLD Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., FDGOLD DTVM, DGOLD METAIS e outros relacionados
e/ou seus logotipos, não podem ser usados de maneira alguma, incluindo, porém sem se
limitar, em anúncios ou publicidade relacionados ou não aos produtos e serviços
divulgados no site, sem permissão prévia e por escrito.
Estes Termos e Condições de Uso estão sujeitos a constantes melhorias e alterações,
de forma que a FDGOLD DTVM LTDA., reserva a si o direito de modificá-los a
qualquer tempo, conforme sua finalidade ou conveniência, tal qual para adequação e
conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente,
cabendo ao USUÁRIO verificar a versão atualizada destes Termos e Condições de Uso
toda vez que acessar o site.
Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litígios ou
controvérsias oriundas destes Termos e Condições de Uso.
Quaisquer dúvidas ou solicitações relacionadas a estes Termos e Condições de Uso
deverão ser encaminhadas à FDGOLD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., através do telefone para atendimento: (11) 3549-5070.
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