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 forneça, 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.
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1. Quem somos nós
O Abdalla e Landulfo Advogados é um escritório de 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.
Em algumas situações, também figuraremos como Operador de Dados, atuando no tratamento
de dados pessoais conforme orientações de outro Controlador de Dados.
Se você tiver alguma dúvida sobre nossa Política de Privacidade, escreva para dpo@aela.com.br.

2. 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/vaga, 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, Instagram, Youtube), 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.

3. Dados pessoais que coletamos e por que os 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.
Dados pessoais sensíveis: a Lei de Proteção de Dados reconhece que certos tipos de dados
pessoais são mais especiais. Esses dados são conhecidos como dados pessoais sensíveis 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.
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.

4. 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.

5. 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/navegador a respeito de sua preferência quanto a
utilização de cookies (aceitar todos os cookies, para avisar quando um cookie for criado ou para
não receber cookies em nenhum momento).

6. Por quanto tempo mantemos seus dados pessoais
Apenas manteremos suas informações se for razoável e necessário para os fins estabelecidos
nesta política.
Por quanto tempo reteremos 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.

7. Transferências internacionais de informações
Podemos, em raras ocasiões, decidir usar os serviços de um fornecedor fora do Brasil. Isso
significa que seus dados pessoais e/ou sensíveis poderão ser transferidos, tratados e
armazenados fora do Brasil.
Nessas circunstâncias, o AeLA tomará medidas para implementar salvaguardas adequadas para
proteger suas informações pessoais quando tratadas pelo prestador de serviço, como por
exemplo, utilizar nas cláusulas contratuais padrão aprovadas pela Comissão Europeia, e acordos
internacionais específicos de transferência de dados.

8. 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.

9. Seus direitos como titular de dados pessoais
A LGPD garante direitos aos Titulares dos Dados. Como Titular dos seus Dados Pessoais, o
Usuário pode nos fazer os seguintes requerimentos:
- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos seus dados pessoais;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
ilicitamente;
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;
- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;
- Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da
negativa;
- Revogação do consentimento;
- Revisão das decisões tomadas exclusivamente com base em tratamento automatizado de
dados pessoais;
- Oposição a tratamento irregular.

Você pode fazer as solicitações entrando em contato com nosso Data Protection Officer por email (dpo@aela.combr) e, estes pedidos serão considerados de acordo com as leis aplicáveis.

10. Encarregado de Proteção de Dados (DPO)
Para obter mais informações sobre como tratamos os seus dados pessoais, ou para que
possamos ajudar a resolver qualquer problema ou consulta, fale diretamente conosco no e-mail
abaixo. 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

11. Glossário
Os termos abaixo são usados no Aviso. de Privacidade.
Controlador de dados: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais.
Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa física identificada ou identificável.
Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma
pessoa física.
IP – (Endereço de Protocolo de Internet): código atribuído a um terminal de uma rede para
permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais.

LGPD: refere-se à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
Operador de Dados: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
Site: site do AeLA que pode ser acessado por Usuário.
Titular de Dados Pessoais: pessoa física a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento.
Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
Usuário: toda pessoa que visitar e acessar o Site.

12. Atualização da Política de Privacidade
Esta Política de Privacidade pode mudar de tempos em tempos. Por exemplo, continuaremos
atualizando-a para refletir novos requisitos legais. Visite esta página do Site para manter-se
atualizado com as alterações.
Esta versão foi atualizada em 28.05.2021

