
POLÍTICA DE 

Sabemos que esse é um assunto muito importante e que, para muitos,
parece ser bem complicado, mas não é e estamos aqui para te provar
isso.

vem com a gente que 
te explicaremos tudinho!!

Para você entender melhor vamos iniciar com um resumão :

USUÁRIO: 
Qualquer pessoa que acessa e/ou
utiliza as funcionalidades e/ou
serviços do nosso site.

TITULAR DE DADOS: 
Pessoa a quem se referem os
dados pessoais que são objeto de
tratamento.

DADOS PESSOAIS:
Informação relacionada a
qualquer pessoa, como nome,
CPF, e-mail, telefone, etc. 

TRATAMENTO DE DADOS:
Qualquer coisa que for feita com
os dados pessoais do usuário
(você), desde a coleta até a
eliminação da informação.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS (LGPD):
A Lei que diz o que pode ou não
ser feito com suas informações
pessoais. 

FIQUE TRANQUILO, aqui você está seguro!



E AÍ?

Biscoito ou bolacha? Eis a questão. 
Relaxa que esses cookies são mais fáceis de
entender do que essa outra polêmica aí!

Mas relaxa, se você não  quiser compartilhar essas informações
com a gente, nós respeitamos!

Ficou um pouco mais claro?

Não? Liga pra gente, tentaremos
te explicar melhor para que

entenda. Consideramos muito
importante que você saiba esses
conceitos, para poder assegurar

sua privacidade.

Ah que bom! Ficamos felizes.
Agora bora entender o que fazemos

com suas informações por aqui.

VAMOS AOS 
QUE SÃO COLETADOS
Ao entrar no nosso site, coletamos certas
informações sobre seu dispositivo, incluindo
dados sobre seu navegador, endereço IP, fuso
horário e cookies.

Os cookies são utilizados com o único objetivo de facilitar sua vida. São
arquivos criados pelo site que guardam seus hábitos e comportamento de
navegação e conexão, para oferecer uma experiência mais personalizada
e tranquila para você, de acordo com as suas preferências e escolhas. 

Para isso, é só deixar de aceitar os cookies quando a gente
te perguntar no início da sua visita ao site.



Além disso, tem os dados que são fornecidos diretamente por você:

NOME

E-MAIL

Estes dados podem ser fornecidos por você no contato, para nossa
newletter ou para agendar um horário com nossos advogados. 

E nós utilizamos essas informações com os objetivos específicos de:

Permitir acesso a determinadas áreas e recursos do nosso site; 

Atender aos seus eventuais questionamentos, solicitações de
informações, agendar horário com nossos advogados; 

Encaminhar notícias jurídicas e institucionais da Rubens Andrade
Advogados.

DOS DADOS
Quando necessário, compartilharemos suas
informações com nossos parceiros, visando a
correta prestação dos serviços, a segurança de
armazenamento dos seus dados pessoais e uma
melhor experiência.

O compartilhamento terá como objetivo atender as finalidades já
expressamente mencionadas.

EM HIPÓTESE ALGUMA COMERCIALIZAMOS SEUS DADOS COM
TERCEIROS.



VOCÊ SABE QUAIS SÃO
SEUS

b. Por quanto tempo ?

MAS COMO SÃO

a. Onde ?
Usamos fornecedores de armazenamento
de dados que possibilitam a maior
segurança para os seus dados, sendo eles
necessários para uma experiência mais
personalizada para você.

Suas informações permanecerão conosco pelo tempo necessário para
atingir as finalidades já mencionadas ou até que solicite a revogação do
seu consentimento, considerando seus direitos.

#MEUSDADOSMINHASREGRAS

É isso mesmo, os dados são seus e por isso você tem total direits
sobre eles. 



Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei;

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;

Confira aqui quais 
são seus direitos:

Confirmação da existência de tratamento;

Acesso aos dados;

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,
exceto nos casos previstos em lei;

Informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou uso de compartilhado de dados;

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre
as consequências da negativa;

Revogação do consentimento.

Papel e caneta na mão,

Viu só? Quando o assunto são seus dados você pode e muito!! 

Ah, vale lembrar que essa listinha vale para qualquer empresa quje você
tenha compartilhado seus dados tá? Por isso é importante entender seus
direitos e, claro, como exercê-los.



SAIBA COMO EXERCER SEUS  DIREITOS

MEDIDAS DE

O Titular poderá exercer seus diretos através do Portal do Titular, onde
entrará em contato direto com nosso Encarregado de Dados.
 
Para garantir que o usuário que pretende exercer seus direitos é, de fato,
o titular dos dados pessoais objeto da requisição, poderemos solicitar
documento ou outras informações que possam auxiliar em sua correta
identificação, a fim de resguardar nossos direitos e os direitos de terceiros.
Isto somente será feito se for absolutamente necessário

Empregamos medidas técnicas e organizativas aptas a proteger suas
informações de acessos não autorizados e de situações de destruição,
perda, extravio ou alteração desses dados. 

Entre as medidas de segurança adotadas por nós, destacamos as
seguintes:

Os dados de nossos usuários são armazenados em ambiente
seguro;

Se liga!!!

Nosso time de segurança está bem equipado!



Limitamos o acesso aos dados de nossos usuários, de modo
que terceiros não autorizados não possam acessá-los; 

Mantemos registros de todos aqueles que têm, de alguma
forma, contato com nossos dados. 

Ainda que adote tudo o que está ao seu alcance para evitar incidentes de
segurança, é possível que ocorra algum problema motivado
exclusivamente por um terceiro – como em caso de ataques de hackers
ou crackers ou, ainda, em caso de culpa exclusiva do usuário, que
ocorre, por exemplo, quando ele mesmo transfere seus dados a terceiro.

Assim, embora sejamos, em geral, responsáveis pelos dados pessoais
que tratamos, nos eximimos de responsabilidade caso ocorra uma
situação excepcional como essas, sobre as quais não temos nenhum tipo
de controle. 

COMO ENTRAR EM 

Não se preocupe, nós cuidamos das suas inofrmações e assumimos a
responsabilidade de garantir a confidencialidade e segurança de seus
dados.

Ainda assim, caso queira entender mais como tratamos sua privacidade,
tiver uma reclamação, pergunta ou solicitação referente a este assunto,
ou ainda queira exercer quaisquer dos direitos previstos na legislação,
entre em contato com nosso Encarregado de Dados.



A presente versão desta Política de
Privacidade foi atualizada pela última vez em:

Fevereiro de 2022

Estamos aqui para te ajudar, se mesmo assim achar difícil pode nos
ligar, nosso número é o (32) 3217-5722.

Tudo nessa vida muda, não é mesmo? O importante é que seus dados
estão seguros com a gente e faremos de todo o possível para isso nunca
mudar, quanto ao restante, a Rubens Andrade Advogados se reserva no
direito de alterar esta política de privacidade sempre que entender
necessário para cumprir as finalidades previstas. Caso haja alguma
mudança substancial na forma de utilização das suas informações,
iremos notificá-lo com um anúncio em destaque em nosso site.

Política desenvolvida por: 
Rubens Andrade Advogados Associados 

DA POLÍTICA

Nosso Encarregado de Dados é de fácil acesso, basta clicar no Portal do
Titular, que está no rodapé do nosso site ou, caso prefira, nos envie um
e-mail pelo endereço eletrônico dpo@rubensandrade.adv.br.

mailto:suporte@juristta.com

