Política de Privacidade
INTRODUÇÃO

A política de privacidade do Grinberg Cordovil Advogados

(“GCA”),

sociedade de advogados registrada na OAB/SP sob n° 12235, foi desenvolvida para reafirmar
nosso compromisso com a segurança e a privacidade das informações de nossos usuários, de
acordo com a legislação aplicável no Brasil, em especial com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais ou “LGPD”).
POR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA ENTENDER
COMO OBTEMOS, ARMAZENAMOS, UTILIZAMOS E COMPARTILHAMOS AS OS DADOS
PESSOAIS FORNECIDOS PELOS USUÁRIOS AO SE CADASTRAREM EM NOSSO SITE.

1.

DADOS PESSOAIS: O QUE COLETAMOS?

Apenas dados pessoais fornecidos voluntariamente. O GCA não coleta os
dados pessoais do usuário que permitam sua identificação por meio da utilização do site. O site
tampouco se utiliza de cookies para coletar informações pessoais ou de navegação. A utilização
de ferramentas de análise de tráfego se restringe a dados genéricos e com finalidades puramente
estatísticas acerca da utilização do site.
O GCA coletará e processará apenas dados pessoais de contato fornecidos voluntariamente pelo
usuário (nome, e-mail e empresa) para recebimento de nossas newsletters e comunicações
institucionais.

2.

PORQUE UTILIZAMOS ESSES DADOS?

Estritamente para o envio de newsletters, comunicados institucionais
ou convites para eventos, a partir do endereço de e-mail cadastrado pelo usuário
diretamente em nosso site. Em nenhuma hipótese o GCA comercializará ou transferirá estes
dados a terceiros para que façam uso destes para outras finalidades.

Ao se cadastrar em nosso site, seus dados pessoais (nome, e-mail e empresa) serão armazenados
em um banco de dados seguro, reservado e com acesso restrito a funcionários específicos, que
são obrigados a manter a confidencialidade das informações ali mantidas e não as utilizarem
inadequadamente.
Caso o GCA receba, por outros meios (como através de solicitação diretamente de seu e-mail de
contato) demais dados pessoais ou documentos como currículos para vagas de emprego
disponíveis, estes serão recepcionados pelo departamento pessoal para devido processamento e
armazenamento, e estarão sujeitos aos mesmos critérios de confidencialidade e segurança. Não
manteremos tais currículos por maior tempo do que o necessário para a realização da seleção de
emprego a que se destinem e conclusão do processo, sendo que posteriormente tais currículos
serão eliminados de nossos sistemas.

3.

QUAIS OS SEUS DIREITOS SOBRE SEUS DADOS?

Acesso, correção e exclusão dos dados. Nos termos do art. 18 da LGPD, o usuário
poderá solicitar o acesso, a retificação ou a exclusão de seus dados pessoais previamente
cadastrados no site, além de outros direitos. Nestes casos, as solicitações deverão ser
encaminhadas para o endereço de e-mail privacidade@gcalaw.com.br. Nosso objetivo é
responder dentro do menor prazo possível.
Caso o usuário cadastrado opte por não receber mais as nossas newsletters e informativos, esta
solicitação também poderá ser realizada através do e-mail privacidade@gcalaw.com.br ou
clicando no botão de descredenciamento indicado ao final de tais comunicados.
O GCA empregará todos os esforços razoáveis para atender ao pedido de forma ágil e no menor
prazo possível.

4.

COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS?

O GCA toma todas as precauções razoáveis para proteger os dados pessoais dos usuários de seu

sistemas de segurança e procedimentos técnicos e
organizacionais adequados para manter essa proteção.
site, empregando

5.

COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS?

Podemos compartilhar seus dados com terceiros, que seguem nossos
padrões de segurança e confidencialidade para que o uso destes
dados para as finalidades aqui elencadas seja possível.

Os dados

cadastrados podem ser armazenados em sistemas de armazenamento de dados de terceiros.

Nesses casos, o GCA está contratualmente vinculado a tais terceiros e exige aos terceiros que
empreguem práticas de segurança e sistemas projetados para proteger a segurança das
informações.
O GCA não comercializa os dados pessoais de seus usuários para outros agentes.
O GCA também não revelará os dados pessoais dos usuários, exceto na medida em que
necessário para consecução das finalidades definidas no item 2. acima ou, ainda, quando a
referida divulgação for exigida por lei ou por medida judicial apropriada, nos termos do art. 7º,
incisos I e II, da LGPD.

6.

ALTERAÇÃO NOS TERMOS DE USO

O GCA se reserva no direito de alterar total ou parcialmente a presente Política. Por gentileza,
verifique esta página periodicamente e observe a data de sua última atualização, no início deste
documento.

DÚVIDAS E DEMAIS SOLICITAÇÕES
Em caso de dúvidas, críticas, sugestões ou reclamações sobre o tratamento de dados pessoais,
entre em contato conosco através do e-mail privacidade@gcalaw.com.br ou pelo telefone (11)
3371-5050.

