Política de Privacidade

ÍNDICE
1. O que significa LGPD?..................................................................3
2. Quando a LGPD é aplicável?...........................................................3
3. Como o Frandoloso Advogados trata dados pessoais?.............................3
4. Coleta dos dados e finalidade do tratamento......................................4
5. Armazenamento........................................................................5
6. Com quem compartilhamos seus dados?............................................6
7. Compartilhamento de dados fora do Brasil.........................................7
8. Segurança ...............................................................................7
9. Link de Terceiros.......................................................................8
10. Quais os seus direitos sobre os dados?............................................ 8
11. Contato e responsável pelo tratamento de dados .............................. 9
12. Alterações ............................................................................ 9
13. Lei aplicável e jurisdição...........................................................10
14. Revisão ...............................................................................10

Página 2 de 10

1.

O que significa LGPD?

LGPD é a sigla para “Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais” e se refere à Lei
nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, cuja finalidade é regulamentar a coleta,
armazenamento e tratamento de dados pessoais em território nacional.
2.

Quando a LGPD é aplicável?

(i) na coleta de dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil;
(ii) tratamento de dados pessoais em território nacional; e
(iii) ofertas de produtos e serviços para pessoas no Brasil.
3.

Como o Frandoloso Advogados trata Dados Pessoais?

O escritório Frandoloso Advogados tem compromisso com a privacidade e com
a proteção de dados pessoais de seus clientes, colaboradores, parceiros, entre
outros. E Nós temos a preocupação de respeitar e resguardar a sua privacidade
para dar conforto a você sobre como o Frandoloso Advogados conduz o tema e,
para tanto, informamos que precisamos tratar dados pessoais para, por
exemplo, contratar um colaborador ou para prestar os serviços jurídicos
contratados.
Desse modo, Frandoloso Advogados edita a presente “Política de Privacidade”,
com o comprometimento, transparência e ética que são peculiares ao seu DNA
para informar como e com qual finalidade poderá ser feito o tratamento de
dados pessoais fornecidos ao escritório Frandoloso Sociedade de Advogados, na
forma da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nº. 13.709, de 14 de agosto
de 2018.
Por favor, como titular de seus dados, pedimos que leia a nossa política de
privacidade que reflete a forma como coletamos e tratamos seus dados
pessoais.
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O usuário/contratante declara que fez a leitura completa e atenta da presente
política de privacidade, estando plenamente ciente que, ao enviar os seus
dados, acessar as funcionalidades de sites e plataformas e/ou ao informar seus
dados pessoais está conferindo, assim, sua livre e expressa concordância com
os termos aqui estipulados. Caso não esteja de acordo com essa política, favor
descontinuar seu acesso no website do escritório, não concordar com os termos
e não fornecer seus dados pessoais ou efetivar a contratação de qualquer
serviço.
As Políticas de Privacidade e Proteção de Dados Complementares podem estar
dispostas em contratos e termos de uso referentes a serviços específicos, e sem
prejuízo do sigilo profissional aplicável ao relacionamento do Frandoloso
Advogados com seus clientes, na forma do Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil.
O Frandoloso Advogados atuará como controlador dos seus Dados Pessoais,
cabendo a Nós a competência das decisões referentes ao tratamento dos dados
pessoais.
4.

Coleta de dados e finalidade do tratamento

Frandoloso Advogados coleta dados pessoais somente para os fins relativos à
prestação de serviços advocatícios e não coleta dados com finalidades
comerciais estranhas às suas relações contratuais. Com base no legítimo
interesse, na execução contratual ou no consentimento, previstos no artigo 7º,
incisos I, V e IX da Lei 13.709/2018, Frandoloso Advogados pode coletar dados
para administrar o registro de clientes, executar e contratar serviços, fazer
proposta de honorários, calcular faturamento, cumprir obrigações legais e
contratuais, responder consultas, selecionar e gerir recursos humanos, entre
outros.
Coletamos dados através de formulários online ou por meio físico quando você,
por exemplo, registra-se para um evento, uma reunião, envia informações para
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candidatar-se a uma vaga ou quando preenche um formulário de contato via
site. Quando você registra ou envia as suas informações para o Frandoloso
Advogados, nós frequentemente solicitamos informações sobre o seu nome, email, telefone, empresa e cargo. Além disso, outras informações pessoais
podem ser recebidas através de currículos, quando for se candidatar para uma
vaga, através de terceiros, como a empresa onde você trabalha, ou até de
fontes públicas.
Ainda, quando você visita nosso site, nós coletamos dados de registro de
internet padrão e os detalhes de padrões de comportamento do visitante.
Frandoloso Advogados executa esta ação para levantar informações, tais como
o número de visitantes no nosso site. As informações são coletadas de forma a
não identificar o usuário e não fazemos tentativas de descobrir a identidade
dos visitantes.
Nós usamos ferramentas de analytics para ajudar a analisar o acesso e uso do
nosso website. A ferramenta usa “cookies”, que são arquivos de texto
localizados em seu computador, para coletar informações de registro de
internet padrão e informações de comportamento de visitantes de forma
anônima, sempre com o objetivo de avaliar o uso dos visitantes no site e para
compilar relatórios estatísticos sobre a atividade no site do Frandoloso
Advogados.
5.

Armazenamento

Frandoloso Advogados poderá armazenar os seus dados pessoais pelo tempo
necessário ao cumprimento das finalidades citadas nesta política de
privacidade, assim como para o cumprimento da legislação ou regulação
aplicável.
Para determinar a forma e a duração do tratamento dos seus dados pessoais por
Frandoloso Advogados, será considerada a natureza dos seus dados fornecidos,
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assim como a finalidade. Exaurida a finalidade do tratamento, os dados serão
eliminados.
Para mais informações sobre onde e quanto tempo seus Dados Pessoais serão
armazenados, bem como sobre mais informações a respeito dos seus direitos de
alteração, exclusão e portabilidade, contate o escritório pelo e-mail
dpo@frandolosoadvogados.com.br.
6. Com quem compartilhamos seus dados?
Frandoloso Advogados não comercializa os seus dados pessoais. Entretanto, seus
dados pessoais podem ser compartilhados ou transferidos a terceiros, no Brasil
ou no exterior, com o objetivo de cumprir adequadamente as finalidades desta
política, assim como para o cumprimento de ordem judicial ou decisão de
qualquer outra autoridade competente para tanto, segundo a legislação
aplicável.
Desse modo, Frandoloso Advogados poderá compartilhar ou transferir os seus
dados pessoais com terceiros, dentro ou fora do Brasil, nas seguintes hipóteses
(i) prestadores de serviços contratados para atuar em nome de Frandoloso
Advogados para fornecer um serviço seguindo as nossas instruções, para ajudar
a melhorar ou facilitar nossos serviços, como por exemplo, provedores de
internet, provedores de serviços em nuvem, serviços de folha de pagamento e
recursos humanos, etc.; (ii) parceiros com as quais o Frandoloso Advogados
mantém relacionamento de colaboração, como advogados correspondentes,
assistentes técnicos, contadores, peritos, entre outros; e (iii) autoridades
administrativas e judiciais que, no exercício de sua competência, exigem
informações.
Se o Frandoloso Advogados necessitar compartilhar seus dados pessoais com
terceiros que não sejam os mencionados atualizaremos essa Política de
Privacidade. Em todas as hipóteses, Frandoloso se compromete a compartilhar
estritamente os dados pessoais que se fizerem necessários ao cumprimento da
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respectiva finalidade ou atendimento da respectiva ordem específica, conforme
o caso.
7. Compartilhamento dos dados fora do Brasil
Ressalvado o compromisso de que a transmissão segue o disposto na legislação
vigente e dentro dos limites e finalidades mencionados nesta política,
Frandoloso Advogados poderá transferir dados pessoais para prestadores de
serviço fora do Brasil e da União Europeia, quando o país de destino não detém
legislação de proteção de dados, nas seguintes hipóteses: (i) para o
cumprimento de obrigação legal ou regulatória; (ii) para a execução de contrato
ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o
titular, a pedido do titular dos dados, o qual se presume pela adesão a esta
política ou eventuais outros consentimentos do titular; (iii) para o exercício
regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; e (iv)
mediante adoção de práticas de segurança apropriadas para garantir um nível
adequado de proteção.
Por fim, ressaltamos que os serviços fornecidos por Frandoloso Advogados
requerem suporte de infraestrutura tecnológica que pode ser estabelecida fora
do país, como servidores e serviços em nuvem, que podem ser de propriedade
ou fornecidos por terceiros. No caso de existir a necessidade, Frandoloso
Advogados assegura somente contratar terceiros que atendam os mais altos
padrões de segurança, no mínimo no mesmo nível exigido pela legislação
nacional.
8. Segurança
Frandoloso Advogados trata os dados pessoais de acordo com as melhores
práticas de segurança, adotando as medidas físicas, administrativas e lógicas
proporcionais a sensibilidade, volume, formato e métodos de tratamento
utilizados para proteger as informações contra perda, uso e acesso indevidos,
divulgação, alteração e destruição não autorizadas.
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Tanto Frandoloso Advogados quanto os terceiros com os quais os seus dados
pessoais venham a ser eventualmente compartilhados para fins de prestação
dos serviços contratados junto ao escritório, observam os padrões de segurança
necessários à prevenção e remediação do acesso desautorizado de dados
pessoais,

empregando

os

meios

aplicáveis

e

padrões

de

segurança

recomendados para protegê-los, na medida em que forem tecnicamente
viáveis.
9. Link de Terceiros
Frandoloso Advogados pode oferecer links para redirecionamento a sites de
terceiros, com a finalidade de melhorar a sua experiência de navegação,
informação ou prestação de serviços. A presente Política de Privacidade não se
aplica a dados pessoais por você fornecidos a quaisquer companhias, indivíduos
e/ou organizações que não o Frandoloso. Tais pessoas, físicas ou jurídicas,
podem adotar diferentes políticas relacionadas à privacidade e informação com
relação aos dados pessoais, por elas coletados e de qualquer outro modo
tratados.
Frandoloso Advogados sugere consulta à política de privacidade aplicável a
essas pessoas e/ou websites de terceiros antes do fornecimento de seus dados
pessoais.
10. Quais os seus direitos sobre os dados?
Frandoloso Advogados respeita a sua privacidade e preocupa-se em
disponibilizar os canais necessários para que você possa exercer os seus direitos
e ter informações adequadas, claras e transparentes sobre o uso e o tratamento
dos seus dados pessoais.

Página 8 de 10

Desse modo, a solicitação de alteração de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados e/ou de exclusão de dados fornecidos, inclusive dados pessoais,
deverá ser enviada a dpo@frandolosoadvogados.com.br.
São direitos do titular de dados pessoais, solicitáveis ao escritório Frandoloso
Sociedade de Advogados (i) a confirmação do tratamento e acesso aos dados;
(ii) a retificação dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iii) Direito
a eliminação de dados; (iv) Direito a portabilidade; e (v) Direito a retirar o
consentimento.
O exercício dos direitos está sujeito ao legítimo interesse do escritório e deve
ser conciliado com as regras contratuais e os imperativos do exercício de
eventual mandato.
11. Contato e responsável pela proteção de dados
Frandoloso Advogados possui sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil.
Se você deseja acessar, alterar ou excluir seus dados pessoais fornecidos a
Frandoloso Advogados ou exercer quaisquer um dos seus Direitos como titular
dos

dados,

por

favor

entre

em

contato

pelo

e-mail

dpo@frandolosoadvogados.com.br, canal direito para que tomemos as medidas
necessárias e/ou respondê-lo em prazo razoável, segundo a viabilidade técnica
e operacional.
O contato do responsável pela Proteção de Dados do Frandoloso Advogados é:
Av. das Nações Unidas, nº. 14401, Torre Tarumã, 22º Andar, CJ. 2214, CEP nº.
04794-000, São Paulo - SP
dpo@frandolosoadvogados.com.br
12. Alterações
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Todos os Dados Pessoais tratados pelo Frandoloso Advogados estarão de acordo
com esta Política de Privacidade e suas finalidades. O Frandoloso Advogados se
reserva no direito de alterar total ou parcialmente a presente Política de
Privacidade a qualquer tempo, inserindo, se o caso, a última data de
atualização.
Por favor, consulte e leia com atenção a presente Política de Privacidade de
Dados para verificar eventuais alterações. O uso do website do Frandoloso
Advogados ou o fornecimento de Dados Pessoais por qualquer outro meio ou
canal pressupõe a sua concordância com a presente Política de Privacidade de
Dados.
13. Lei aplicável e jurisdição
A política de privacidade de Frandoloso Advogados é regida e interpretada
segundo a legislação brasileira, no idioma português, sendo eleito o foro do
domicílio do usuário para dirimir qualquer litígio ou controvérsia envolvendo a
presente.
14. Revisão da Política de Privacidade
Frandoloso Advogados revisará esta política de privacidade de dados pessoais a
cada 1 ano ou a qualquer momento se assim desejado pelo escritório ou se for
necessário para refletir as suas práticas de privacidade e proteção de dados,
bem como se necessário for em razão de eventuais atualizações na legislação
do país.
A versão atualizada será devidamente disponibilizada neste canal quando
ocorrer e sem aviso prévio.

Atualizado em dezembro de 2020
Revisão em dezembro de 2021
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