POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. OBJETIVO:
A Advocacia Celso Botelho de Moraes (“ADV CBM ou “NÓS”), como controladora, tem o
compromisso, transparência e a preocupação com a privacidade dos dados e das
informações de seus clientes quando utilizados em fins específicos de processos,
contratos, bem como para a utilização e cumprimento de obrigações legais, tudo em
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (nº 13.709/2018), razão
pela qual, criou a presente Política de Privacidade.
A presente Política de Privacidade deverá ser lida por você para que tome conhecimento
e ciência para que seja verificadas as finalidades dos seus dados pessoais que
porventura poderão ser coletados pela ADV CBM.
Nós ressaltamos que deverá ser preservado o sigilo profissional com os nossos clientes,
de acordo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

2. VIGÊNCIA:
A presente política de privacidade tem como início de prazo de vigência a data de:
01/09/20 e vigorará por prazo indeterminado, podendo, contudo, ser revisada e alterada
a qualquer momento, com a publicação da versão atualizada nesta página.
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3. DIRETRIZES:
Através do acesso ao site da ADV CBM, bem como do Informe Jurídico e da prestação
de serviços, a pessoa/usuário está ciente da presente Política de Privacidade.
DADOS PESSOAIS
A coleta de dados pessoais da pessoa natural (nome, profissão, RG. CPF etc.) terá a
finalidade específica e necessária à prestação dos serviços jurídicos que a CBM foi
contratada, bem como para o envio de Informe Jurídico e para o banco de dados de
candidatos a vagas de estágio, de emprego e da prestação de serviços. Além disso, os
dados compõe o cadastro de fornecedores.
Os dados pessoais não serão compartilhados com terceiros, exceto para a necessária
prestação dos serviços jurídicos que a ADV CBM foi contratada e ao corpo jurídico da
ADV CBM.
O titular dos dados pessoais poderá, a qualquer momento solicitar qualquer informação
relacionada ao tratamento dos mesmos, bem como a correção de qualquer incorreção.
Poderá também solicitar a eliminação de seus dados pessoais, salvo se houver outra
razão para a sua manutenção, como exemplo, mas não se limitando a obrigação legal de
retenção de dados ou necessidade de preservação para resguardar direitos.
No caso de solicitação de cancelamento de envio do Informe Jurídico e de marketing
interno da ADV CBM, bem como de solicitação de correção, atualização e exclusão dos
dados pessoais, deverá
ser encaminhado o e-mail para o endereço eletrônico:
lgpd@advcbm.com.br, onde será realizado todos os esforços necessários para atender
a sua requisição, em prazo razoável, nos termos da disponibilidade operacional definida
pela ADV CBM.
ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A ADV CBM, em cumprimento à Lei nº 13.709/2018, adota medidas de segurança
necessárias e previstas na LGPD.
A ADV CBM irá armazenar os seus dados pessoais pelo tempo necessário para o
cumprimento das finalidades para os quais eles foram inicialmente coletados, conforme
legislação em vigor. Após o tempo necessário, ressalvadas as hipóteses estabelecidas
pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados pessoais
serão eliminados.

LINKS DO NOSSO SITE
A ADV CBM declara que no site constam links de seu Informe Jurídico, que conduzirá
automaticamente ao documento linkado de terceiros, cujas políticas de privacidade não
são de nossa responsabilidade, advertimos que consulte as respectivas políticas de
privacidade de tais links para se informar adequadamente a respeito do tratamento de
seus dados pessoais.

