
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Nós do escritório Abdalla e Landulfo Advogados (AeLA) queremos que todos os usuários (“você”) 

do nosso site se sintam confiantes e à vontade para que qualquer dado pessoal que seja 

compartilhado conosco seja cuidado e usado adequadamente. 

Nós valorizamos a privacidade dos usuários, motivo pelo qual a presente Política foi criada. 

Esta Política (juntamente com nossos Termos de Uso e quaisquer outros documentos 

mencionados em nosso site) estabelece a base na qual quaisquer dados pessoais que coletamos 

de você, ou que você nos fornece, serão processados por nós - como é coletado, uso e 

armazenagem de suas informações pessoais. 

Esta política se aplica, em geral, a todos os usuários e potenciais usuários dos serviços oferecidos 

pelo AeLA, incluindo usuários do site ou outros meios que possam ser operados pelo AeLA, e 

resume como poderão ser coletados, produzidos, receptados, classificados, utilizados, 

acessados, reproduzidos, transmitidos, distribuídos, arquivados, armazenados, eliminados, 

avaliados, controlados, modificados, transferidos, incluindo as informações de identificação 

pessoal, de acordo com as bases legais aplicáveis e todas as leis de privacidade e proteção de 

dados vigentes. 

Para entender nossas práticas em relação aos seus dados pessoais e como vamos tratá-los, leia 

o texto abaixo. Estamos empenhados em tratá-lo com respeito e abertura. 

 

Quem somos nós 

O Abdalla e Landulfo Advogados é um prestador de serviços advocatícios, com atuação há mais 

de 30 anos no território brasileiro. 

Somos um "controlador de dados" para os fins da Lei de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD”), 

Lei nº 13.709/2018. Isso significa que somos responsáveis e controlamos o processamento de 

suas informações pessoais que nos são fornecidas ou coletadas. 

Se você tiver alguma dúvida sobre nossa Política de Privacidade, escreva para: 

Encarregado (DPO_ 

E-mail: dpo@aela.com.br 

 

Como e quando coletamos informações sobre você 

Nós sempre nos esforçamos para fornecer uma abordagem clara, honesta e transparente sobre 

como e quando podemos coletar e usar seus dados pessoais. 

Coletamos informações suas das seguintes maneiras: 



 
 Quando você nos fornece informações diretamente: pode ser que você nos pergunte 

sobre nossas atividades, se registre conosco em um evento, se candidate a uma 

oportunidade para ser nosso colaborador , nos dê feedback ou faça uma reclamação ou 

forneça suas informações pessoais. Isso inclui quando você nos telefona, ou entra em 

contato pelo correio, por e-mail ou mensagem direta nos canais de mídia social. 

 Quando você indiretamente nos fornece informações: quando você interage conosco 

em plataformas de mídia social como LinkedIn, também podemos obter algumas 

informações pessoais sobre você. As informações que recebermos dependerão das 

preferências de privacidade definidas em cada plataforma e dos avisos / políticas de 

privacidade de cada plataforma. Para ver como alterar suas configurações nessas 

plataformas, consulte as orientações do provedor da plataforma. 

 

Não coletamos dados por meio de "Cookies" 

Aela não utiliza cookies em seu site, mas a plataforma utilizada para hospedagem do site poderá 

utilizar cookies.  

Cookies são arquivos de texto que contêm pequenas quantidades de informações que são 

baixadas no seu navegador ou dispositivo móvel quando você visita uma determinada página da 

web. Os cookies são então enviados de volta à página de origem em cada visita subseqüente ou 

a outra página que reconhece esse cookie. Os cookies são amplamente utilizados para fazer um 

site funcionar, ou para trabalhar com mais eficiência, além de fornecer informações aos 

proprietários de um site. 

Você pode configurar seu dispositivo para aceitar todos os cookies, para avisar quando um 

cookie for criado ou para não receber cookies em nenhum momento. 

 

 

Informações que coletamos e por que as usamos 

Quando você se envolve conosco por telefone, correio, pessoalmente ou online, podemos 

coletar informações sobre você (referidas nesta Política de Privacidade como “dados pessoais”). 

Isso pode incluir seu nome, endereço, endereço de e-mail, número de telefone, data de 

nascimento, detalhes de sua educação e carreira, porque você está interessado no AeLA e outras 

informações relacionadas a você, que você pode optar por nos fornecer.  

Dados pessoais sensíveis: a Lei de Proteção de Dados reconhece que certos tipos de informações 

pessoais são mais sensíveis. Isso é conhecido como dado pessoal 'sensível' e trata informações 

que revelam origem racial ou étnica, crenças religiosas ou filosóficas e opiniões políticas, 

associação a sindicatos, dados genéticos ou biométricos, informações sobre saúde ou dados 

relativos à vida sexual de uma pessoa ou orientação sexual. 

Se você nos fornece qualquer informação pessoal considerada sensível, trataremos essa 

informação com cuidado e confidencialidade extras e sempre de acordo com esta Política de 

Privacidade. 



 
Ao acessar e/ou utilizar o site, você declara ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade, e ter 

capacidade plena e expressa para a aceitação dos termos e condições desta Política de 

Privacidade e Termos de Uso. 

Caso você não se enquadre na descrição acima, ou não concorde com os termos e condições 

contidos na presente Política, não deverá acessar e/ou utilizar os serviços oferecidos pelo AeLA. 

Como usamos suas informações 

Usaremos principalmente suas informações: 

 Respondendo a uma solicitação: para fornecer os serviços ou informações que você 

solicitou, por exemplo, em resposta a uma consulta ou reclamação. 

 Monitoramento e avaliação de nossos serviços: podemos usar suas informações para 

melhorar a entrega atual e futura de nossos serviços. 

 Processando uma inscrição para trabalhar conosco: podemos processar suas 

informações se você enviar seu CV ou detalhes em relação a uma oportunidade de 

trabalhar conosco, a fim de avaliar sua adequação e responder a você. 

 Emprego: precisamos garantir o cumprimento de nossas obrigações como empregador 

e gerenciar as pessoas efetivamente na organização. 

 Conformidade legal, regulatória e tributária: quando estamos sujeitos a uma obrigação 

legal, podemos processar suas informações pessoais para cumprir essa obrigação. 

 

Compartilhando suas informações 

Somente usaremos suas informações para os fins para os quais foram obtidas. Em nenhuma 

circunstância, venderemos ou compartilharemos suas informações pessoais com terceiros para 

seus próprios fins, e você não receberá marketing de outras empresas ou outras organizações 

como resultado do fornecimento de seus dados ao AeLA. 

Compartilharemos seus dados apenas para os seguintes fins: 

 Fornecedores e Prestadores de serviço: podemos precisar compartilhar suas 

informações com terceirizados que nos ajudem a fornecer nossos serviços ou cumprir 

com nossas obrigações legais. Essas empresas/indivíduos agirão apenas sob nossas 

instruções e estão sujeitos a análise pré-contratual e obrigações contratuais que contêm 

cláusulas de proteção de dados. Ex: contabilidade,  

 Quando legalmente exigido: atenderemos a solicitações quando a divulgação é exigida 

por lei, por exemplo, podemos divulgar suas informações pessoais ao governo para fins 

de investigação tributária ou às agências policiais para a prevenção e detecção de 

crimes.  

 

Segurança de informações pessoais 

Todos os dados pessoais serão guardados na base de dados do AeLA ou em base de dados 

mantidas em nuvem pelos fornecedores de serviços contratados, os quais estão de acordo com 

a legislação de dados vigente. 



 
Implementamos medidas físicas, técnicas e administrativas apropriadas para nos ajudar a 

proteger as informações pessoais que temos, on-line e off-line, contra acesso, uso, alteração, 

destruição e perda inadequados. 

Apesar do Aela utilize medidas de segurança e monitore seus sistema para verificar 

vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados Pessoais contra divulgação não autorizada, 

mau uso ou alteração, você entende e concorda que não há garantia de que as informações não 

poderão ser acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas por violação de qualquer uma das 

proteções físicas, técnicas ou administrativas. 

 

Por quanto tempo mantemos seus dados pessoais 

Apenas mantemos suas informações se for razoável e necessário para os fins estabelecidos 

nesta política. 

Por quanto tempo retemos seus dados é regido por nossa Política de retenção de dados. 

O AeLA poderá vir a manter seus Dados Pessoais após receber seu pedido de exclusão ou após 

o prazo previamente estabelecido caso seja necessário para cumprimento de obrigações legais, 

resolver disputas, manter a segurança, evitar fraudes e abuso e garantir o cumprimento de 

contratos. 

 

Seus direitos 

Você tem vários direitos em relação aos dados pessoais que mantemos sobre você, como por 

exemplo: 

 Direito de informação - o direito de receber as informações contidas nesta política e 

sobre a maneira como processamos seus dados pessoais. 

 Direito de acesso a dados pessoais - o direito de saber que estamos processando seus 

dados pessoais e, na maioria das circunstâncias, de obter uma cópia dos seus dados 

pessoais que possuímos. Você também pode solicitar outros detalhes, como para que 

finalidade processamos seus dados e por quanto tempo os mantemos. 

 Direito de correção de dados pessoais - você tem o direito de solicitar que corrijamos 

dados imprecisos ou dados incompletos que mantemos sobre você. 

 Direito de exclusão de dados pessoais - conhecido como o direito a ser esquecido. Em 

determinadas circunstâncias, você pode solicitar que seus dados pessoais mantidos por 

nós sejam apagados. 

 Direito de restrição de dados pessoais - você tem o direito de restringir a maneira como 

processamos seus dados pessoais em determinadas circunstâncias, por exemplo, se: 

você contestar a precisão dos dados, se nosso processamento for ilegal, para buscar 

reivindicações legais, onde estamos confiando interesses legítimos para processar 

dados. 

Você pode fazer as solicitações entrando em contato com nosso Data Protection Officer por e-

mail (dpo@aela.combr) e, estes pedidos serão considerados de acordo com as leis aplicáveis. 



 
 

Notificação de alterações a esta Política de Privacidade 

Esta Política de Privacidade pode mudar de tempos em tempos. Por exemplo, continuaremos 

atualizando-o para refletir novos requisitos legais. Visite esta página do site para manter-se 

atualizado com as alterações em nossa Política de Privacidade.  

Esta versão foi atualizada em 22/09/2020 

 

O que fazer se você não estiver feliz com essas informações, ou se tiver quaisquer dúvidas a 

respeito? 

Em primeiro lugar, fale diretamente conosco para que possamos ajudar a resolver qualquer 

problema ou consulta. Nossa equipe terá prazer em ajudar a resolver quaisquer problemas, 

dúvidas ou preocupações que você possa ter. 

Encarregado (DPO) 

E-mail: dpo@aela.com.br 

Se você continuar com preocupações pendentes sobre o assunto levantado ou a maneira como 

o tratamos, você também tem o direito de entrar em contato com a Autoridade Nacional de 

Dados (ANPD). 

 

Denúncia 

Se você descobrir ou suspeitar de uma violação de dados, envie-o um e-mail relatando o 

ocorrido para nosso Encarregado dpo@aela.com.br 

 

Lei Aplicável e foro de eleição 

Esta Política de Privacidade está sujeito a lei brasileira e, o Foro de São Paulo é competente 

para dirimir qualquer controvérsia com relação ao mesmo. 

 

Atualizado em 22 de Setembro de 2.020. 

 


