POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
O Escritório de Advocacia Bruno Fuga fica comprometido em manter a
privacidade dos dados dos visitantes do nosso site, ou dos contratantes de nossos
serviços, fornecidos durante a sua permanência ou contratação, de acordo com a Lei
13.709/2018.
Conforme a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais),
o escritório de advocacia Bruno Fuga, compromete-se a proteger e manter em sigilo
todos os dados pessoais fornecidos pelos usuários ou clientes, observando os casos
em que seja obrigado, de acordo com o art. 7°, inciso VI da Lei.
A política retrata as informações que processamos para facilitar as
operações realizadas e as formas para assegurar a proteção desses dados. Você
pode encontrar as informações no site do escritório (https://www.brunofuga.adv.br).
A presente política visa demonstrar o compromisso do Escritório de
Advocacia Bruno Fuga para:
•

Zelar pela privacidade e proteção dos dados pessoais coletados dos
usuários ou clientes;

•

Aplicar orientações que assegurem o cumprimento das normas
relacionadas à privacidade e proteção de dados pessoais;

•

Demonstrar a forma que o Escritório de Advocacia Bruno Fuga trata os
dados coletados;

•

Adotar medidas de proteção em relação a risco de incidente de
segurança que envolva dados pessoais.

DADOS COLETADOS
Ao acessar nosso site podemos coletar as seguintes informações:
•

Dados sobre o seu computador, como seu endereço IP; localização
geográfica;

•

Tempo de visita que o usuário ficou no site, suas visualizações de
páginas e caminho de navegação;

•

Seu nome, endereço de e-mail e telefone, caso o usuário mande
alguma mensagem através do site ou se cadastre em nossa
newsletters;

•

O conteúdo que nos envia através de e-mails ou mensagens;

•

Qualquer outra informação que o usuário nos enviar.

Para compartilhar informações de terceiros o usuário deve obter o
consentimento da pessoa para divulgação e processamento das informações
pessoais.

TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO
Quando você acessa nosso site, utilizamos cookies e tecnologias de
rastreamento para reconhecê-lo como usuário e personalizar a sua experiência,
armazenando, de forma temporária, o que o usuário está visitando na rede.
Utilizamos essa tecnologia de rastreamento para:
•
•
•
•

Manter a proteção e segurança do site;
O tempo em que a pessoa se encontra no site;
Entender como o usuário utiliza o site da Organização Bruno Fuga;
Obter informações em caso de contato com a Organização Bruno Fuga
através do nosso site;

Utilizamos cookies para diferenciá-lo de outros usuários do nosso site.
Recebemos automaticamente o protocolo de internet do seu computador (endereço
de IP) com objetivo de obter informações sobre seu navegador.
De acordo com o seu navegador, o usuário poderá escolher se quer definir
cookies ou não e excluí-los.
Nós também utilizamos o Google Analytics que é uma ferramenta gratuita
de monitoramento de site que mostra resultados sobre o comportamento dos
visitantes do site. Essa ferramenta oferece um relatório mostrando informações para
analise e processo, como por exemplo, relatórios de acesso, tempo de permanência,
entre outros.
É possível obter maiores informações acerca do Google Analytics através
do site https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

DADOS COMPARTILHADOS
As informações são fornecidas pelo titular do dado ou seu representante
legal em razão do contrato ou cadastro realizado no Escritório de Advocacia Bruno
Fuga, sendo eles: nome, RG, CPF, CTPS, endereço residencial, endereço de e-mail,
telefones, WhatsApp, dados bancários, documentação médica e outros documentos
que forem necessários.
Os dados pessoais serão obtidos de forma justa e legal, com o
consentimento do titular dos dados.
Essas informações serão coletadas por meios legais e armazenadas em
ambiente seguro e controlado. O Escritório de Advocacia Bruno Fuga se compromete
a adotar as medidas cabíveis para manter o sigilo e confidencialidade de todas as
informações, dados pessoais ou qualquer informação que venha a ter acesso em
virtude da prestação de serviço.
O compartilhamento desses dados se dá no momento que há a
necessidade de nos enviar um e-mail/mensagens através do nosso site.

Não compartilhamos informações de identificação pessoal, salvo
permissão especifica.

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS
O art. 18 da Lei n° 13.709/18 prevê os direitos que o titular dos dados
possui:
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 o disposto nesta Lei;
V – Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto,
mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade
nacional, observados os segredos comercial e industrial;
VI – Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do
titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
VII – Informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados;
VIII – Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e
sobre as consequências da negativa;
IX – Revogação do consentimento.
Portanto, poderá o titular acessar ou receber cópia de seus dados
pessoais, solicitar a correção ou remoção de seus dados.
Poderá o titular das informações a qualquer momento solicitar que
apaguemos qualquer informação pessoal que nos foi fornecida e conste em nossos
registros. Podemos reter as informações pessoais solicitadas na extensão permitida
por lei. O usuário poderá nos instruir a qualquer momento para retirar suas
informações utilizadas para fins de marketing.
Caso não seja solicitado pelo usuário, fica autorizada a utilização das
informações para fins de marketing.

FINALIDADE DA COLETA DOS DADOS
O Escritório de Advocacia Bruno Fuga poderá usar as informações
fornecidas para:
•

Administrar nosso site;

•

Personalizar o site para os usuários;

•

Possibilitar o uso dos serviços oferecidos;

•

Prestar serviços adquiridos através do nosso site;

•

Enviar notificações solicitadas pelo usuário;

•

Enviar nosso newsletter por e-mail, caso o usuário tenha solicitado
(você poderá nos comunicar a qualquer momento caso queira
deixar de receber);

•

Enviar informações de marketing relacionadas aos nossos serviços
ou serviços de terceiros que tenha relação e acreditamos ser do seu
interesse; (você poderá nos comunicar a qualquer momento caso
queira deixar de receber);

•

Lidar com perguntas e reclamações enviadas pelo usuário em
relação ao nosso site;

•

Manter nosso site seguro e evitar fraudes;

•

Ingressar com uma medida extrajudicial e/ou judicial, permitindo que
outra pessoa veja o conteúdo enviado.

Os dados pessoais são coletados para finalidade específica, explicita e
legitima não sendo processados de maneira incompatível com esses propósitos.
O Escritório de Advocacia Bruno Fuga usa as informações obtidas para
fornecer e viabilizar a prestação de serviços com propósitos legítimos, específicos,
explícitos e informados ao titular. Buscamos acesso a essas informações para
fornecer uma forma mais personalizada e especial para o seu caso específico.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
Podemos divulgar suas informações pessoais que nos foram fornecidas,
para qualquer um de nossos funcionários ou profissionais que integram a organização
Bruno Fuga.
As informações também poderão ser divulgadas na medida que somos
obrigados a fazê-lo por lei e em relação a qualquer processo judicial.

TRATAMENTO DOS DADOS COLETADOS
O art. 7° da Lei n° 13.709/18 autoriza a forma de tratamento dos dados
pessoais coletados:
I – Consentimento pelo titular dos dados;
II – Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
(Organização Bruno Fuga);
III – Quando solicitado pela administração pública sendo devidamente
justificado, para tratamento e uso compartilhado de dados necessários a execução
de políticas públicas, previstas em lei;

IV - Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre
que possível, a anonimização dos dados pessoais;
VI - Para realização do exercício regular de direitos da Organização Bruno
Fuga, em processos judiciais, administrativos ou arbitrais;
IX – Legitimo interesse para apoio e promoção comercial;
X - Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente.

DADOS FORNECIDOS A TERCEIROS
As informações fornecidas para terceiros se dão para os atendimentos das
finalidades da Política, sendo realizada apenas quando necessária e dentro dos
limites para o desempenho das atividades relacionadas a prestação de serviços.
O Escritório de Advocacia Bruno Fuga exige que os terceiros mantenham
a confidencialidade das informações que tiverem acesso, tal como seja utilizada as
informações exclusivamente para os fins permitidos.
Portanto, a Organização Bruno Fuga poderá divulgar os dados pessoais
para terceiros nos limites exigidos e autorizados pela Lei:
•

Empresas, fornecedores, programadores, parceiros e indivíduos
contratados para execução de atividades e serviços da editora;

•

Para pesquisas e desenvolvimentos de serviços;

•

Em caso de obrigação legal, determinação de autoridade competente,
decisão judicial;

O Escritório de Advocacia Bruno Fuga não se responsabilizará pelo uso
indevido das informações por terceiros, em razão do descumprimento da política.

SITES DE TERCEIROS
Nosso site inclui links para sites de terceiros, caso o usuário acesse esses
sites, devem estar cientes de que não temos controle e não nos responsabilizamos
pelas políticas e práticas de privacidade deles.

COMUNICAÇÃO COM CLIENTE
O Escritório de Advocacia Bruno Fuga através dos dados fornecidos envia
para você comunicações de decisões do próprio escritório, notícias sobre o meio
jurídico (newsletter/e-mail/WhatsApp) e também usamos essas informações para
responder quando o usuário entra em contato conosco.

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
O Escritório de Advocacia Bruno Fuga dispõe de processos de seguranças
físicos, técnico e administrativos em razão das informações coletadas. Assim, não se
responsabiliza por prejuízos decorrentes da violação da confidencialidade das
informações em razão de qualquer fato ou situação que não lhe seja imputável.

LIMITAÇÃO DE ARMAZENAMENTO
O Escritório de Advocacia Bruno Fuga manterá os dados pessoais pelo
tempo necessário e, quando necessário, será atualizado, para concluir as finalidades
necessárias.

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA
A presente política de dados entrará em vigor por tempo indeterminado e
poderá modificar, alterar ou substituir essa a qualquer momento, sem aviso prévio,
sendo atualizada a versão mais recente em nosso site. O usuário deverá verificar está
página ocasionalmente para garantir que compreende qualquer alteração, nós
poderemos enviar também notificação através do e-mail sobre nossas atualizações.

FORMA DE CONTATO
O Escritório de Advocacia Bruno Fuga divulga as formas de contatos
descritos abaixo no caso de alguma dúvida sobre a política ou eventual conflito
relacionado as nossas práticas através:
•

Telefone: (43) 3025-6626

•

WhatsApp: (43) 99995-1512

•

E-mail: secretaria@brunofuga.adv.br

