POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (com a
redação dada pela Lei n. 13.853/2019), o Contratado se obriga a respeitar a privacidade
do TITULAR comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais
fornecidos pelo mesmo em função deste contrato, salvo os casos em que seja obrigado,
por autoridades públicas, a revelar tais informações a terceiros. Nos termos do art. 7º,
incs. I e VI, da LGPD, o Contratado e seus colaboradores estão autorizados a realizar o
tratamento de dados pessoais do Titular (“exercício regular de direitos em processo
judicial”) e art. 10º, I, da LGPD, mostra legítimo interesse em armazenar, acessar,
avaliar, modificar, sob qualquer forma, todas e quaisquer peças processuais, contratos,
e-mails, cartas e demais documentações relativas ao objeto desta contratação.
A Contratada informa que os dados pessoais e dados sensíveis que lhe sejam
prestados serão tratados conforme esta Política. Ao manifestar sua aceitação para com a
presente Política, o Titular consente e concorda que a Contratada, tome decisões
referentes ao tratamento de seus dados pessoais e dados sensíveis, bem como realize o
tratamento de tais dados, objetivando o cumprimento da finalidade específica desta
contratação de regular prestação dos serviços advocatícios.
O Rau-Sociedade Individual de Advocacia valoriza a sua confiança e respeita
seriamente a sua privacidade e proteção de seus dados pessoais. Neste contexto, este
Aviso de Privacidade foi criado com o objetivo de indicar com clareza e transparência
como o Rau Advocacia colhe, armazena e utiliza os dados objetos dos contratos, como
também quais os direitos que você tem sobre eles e como pode exercê-los.
Este Aviso é aplicável ao processamento de dados pessoais realizado pelo Rau
Advocacia no website, www.rauadvocacia.com, e inclui os dados pessoais fornecidos,
como quando você utiliza o nosso formulário de contato e contratação de serviços.
É importante que você faça uma leitura atenta deste Aviso para compreender
todos os critérios de tratamento dos seus dados pessoais. Ao utilizar o nosso site e
fornecer os seus dados, você concorda e se vincula a este Aviso de Privacidade e suas
eventuais alterações.
TIPOS DE DADOS COLETADOS E FINALIDADE DO TRATAMENTO

O Rau Advocacia informa que coleta os dados pessoais que lhe identificam
como nome, endereço físico e eletrônico, número de telefone, empresa e cargo,
fornecidos por você, mediante meios habilitados para tal efeito no website. Os dados
pessoais serão tratados para as seguintes finalidades:
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- Entrar em contato, caso você solicite algum serviço jurídico e para lhe prestar este
serviço;
- Gerir a sua presença nos eventos em que tenha realizado inscrição e enviar
informações sobre o evento;
- Enviar periodicamente nossos comunicados institucionais, newsletters e publicações
jurídicas;
- Enviar informações sobre os serviços jurídicos;
- Entregar conteúdo relevante do site para você e medir ou compreender a eficácia do
conteúdo que lhe é disponibilizado;
- Enviar materiais físicos, como convites, por exemplo.
Além disso, caso deseje participar do nosso time, o Rau Advocacia capta suas
informações pessoais e dados sobre seu histórico profissional e acadêmico para entrar
em contato, avaliar sua candidatura e realizar o processo de seleção em relação ao cargo
a que você se candidata ou em relação a outras posições disponíveis ou que possam se
tornar disponíveis no futuro.
CONSERVAÇÃO DOS DADOS

Os dados que você fornece ao Rau Advocacia serão conservados durante o
período que seja necessário para cumprimento das finalidades ora dispostas e para
efeitos de garantia do cumprimento das obrigações legais.
COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Poderão ter acesso aos seus dados prestadores de serviços e fornecedores do
Rau Advocacia, na medida em que esse compartilhamento seja necessário para a
efetivação e garantia das finalidades do tratamento dos dados pessoais, como o envio de
e-mails por plataforma terceirizada e a hospedagem do website, por exemplo. Em
qualquer caso, serão adotadas as medidas legais e contratuais necessárias para garantir a
segurança e o acesso aos dados.
SEGURANÇA

O Rau Advocacia se preocupa em garantir a segurança e a confidencialidade
das informações e dados pessoais que você nos fornece.
Com foco nisso, realiza ações para proteger seus dados pessoais contra acessos
não autorizados e utiliza sistemas de segurança, regras e procedimentos para garantir a
proteção dos seus dados pessoais, para prevenir o uso impróprio, a sua divulgação,
perda ou destruição.
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No entanto, é da sua responsabilidade garantir e assegurar que os dispositivos e
equipamentos utilizados para acessar o website encontram-se adequadamente protegidos
contra softwares nocivos, vírus informáticos e worms.
COMUNICAÇÃO

Você poderá entrar em contato com o Rau Advocacia para quaisquer questões
relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais e com o exercício dos direitos
que lhe são conferidos pela legislação aplicável por meio do seguinte e-mail:
privacidade@rauadvocacia.com.
ALTERAÇÕES AO AVISO DE PRIVACIDADE

O Rau-Sociedade Individual de Advocacia reserva-se no direito de, a qualquer
momento, alterar o presente Aviso de Privacidade, o que será devidamente publicado no
website.
Este Aviso de Privacidade entra em vigor na mesma data da vigência da Lei
Geral de Proteção de Dados.
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