POLÍTICA
DE
PRIVACIDADE
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: AGOSTO DE 2022

PROPÓSITO

O Brotto Campelo Advogados (“Brotto Campelo” ou
“Sociedade”),

visando

assegurar

a

proteção

e

privacidade dos dados daqueles com quem se
relaciona, em concordância com a Lei Geral de
Proteção

de

13.709/2018),

Dados

Pessoais

apresenta

a

–

LGPD

presente

(Lei

n.º

Política

de

Privacidade Externa.

PRINCIPAIS
TERMOS:

Com o objetivo de auxiliar no entendimento da
presente política, é essencial a exposição das mais
relevantes definições da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais – LGPD, sendo elas:
a. Dado pessoal: informação relacionada à pessoa
natural

identificada

ou

identificável,

ou

seja,

quaisquer dados que permitam identificar, ainda que
indiretamente, a pessoa física a qual eles pertencem;
b.

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 natural;
c.

Titular: pessoa natural a quem se referem os

Dados Pessoais que são objeto de tratamento;

d . T r a t a m e n t o: t o d a o p e r a ç ã o r e a l i z a d a c o m
Dados Pessoais, como as que se referem à
coleta,

produção,

recepção,

classificação,

utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento,
controle

da

comunicação,

eliminação,

avaliação

informação,
transferência,

ou

modificação,
difusão

ou

extração;
e. Controlador de dados: pessoa natural ou
jurídica, de direito público ou privado, que
realiza o tratamento de Dados Pessoais em
nome controlador;
f. Encarregado (DPO): pessoa indicada pelo
Brotto Campelo Advogados que atuará como
canal

de

demandas

comunicação,
internas

e

de

para

atender

nossos

as

clientes,

referente ao tratamento de Dados Pessoais,
b e m c o m o o s r e q u e r i m e n to s q u e p o s s a m v i r
da

Autoridade

Nacional

de

Proteção

de

Dados, a qual pode ser contatada através do
e - m a i l p r i v a c i d a d e @ b r o t t o c a m p e l o .a d v .b r.

A principal finalidade da LGPD é proteger os
direitos que tem relação com a privacidade dos
Dados Pessoais dos cidadãos, com a garantia
de que não haverá tratamento de dados
pessoais

para

fins

divergentes

FINALIDADES DO
TRATAMENTO DE
DADOS

daqueles

informados ao titular, ou tratamentos indevidos
e/ou prejudiciais. Além disso, a referida lei
também estabelece quais são as justificativas
legais que orientam o tratamento de dados e os
procedimentos mais adequados. Desta forma, o
Brotto

Campelo

respeita

as

seguintes

finalidades:

EXECUÇÃO
SATISFATÓRIA
DOS CONTRATOS

CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES
LEGAIS

GESTÃO DE
DOCUMENTOS
PESSOAIS

GARANTIA DE
DIREITOS

DILIGÊNCIAS PARA
CONTRATOS
FIRMADOS
COM OS CLIENTES

PROTEGER
INFORMAÇÕES
CONTIDAS EM
PROCESSOS E
SISTEMAS

VIABILIZAR O

PARA ATENDER

FORNECIMENTO

AOS LEGÍTIMOS

DOS SEUS

INTERESSES DO

SERVIÇOS

BROTTO CAMPELO

COMPARTILHAMENTO
COM TERCEIROS
Os nossos serviços podem agregar atividades fornecidas
por terceiros, portanto, as informações a nós fornecidas
podem vir a ser compartilhadas com estes. O cliente será
submetido unicamente às Políticas de Privacidade de
terceiros, as quais poderão conter disposições diferentes
das estabelecidas por este documento, na hipótese em
que tiver a opção de escolher um produto ou serviço
oferecido por terceiro, ou incorporar o mesmo aos
serviços do Brotto Campelo por conta própria.
Além

disso,

o

Brotto

Campelo

fica

autorizado

a

compartilhar os seus dados pessoais com outros
agentes de tratamento de dados, caso seja necessário
para o exercício das finalidades aqui descritas, conforme
os princípios e as garantias determinadas pela Lei n.º
13.709/2018, nos termos do art. 7º, §5º da referida norma.
Dentre os agentes de tratamento, o Brotto Campelo
utiliza serviços e tecnologias de terceiros confiáveis
(abaixo), que também estão sujeitos à obrigação de
confidencialidade e proteção de dados.

Provedores de Armazenamento Cloud – Para terceiros prestadores de serviços de
nuvem para hospedar os dados tratados pelo Brotto Campelo. Nestas
circunstâncias, seus Dados permanecem armazenados e processados pelo Brotto
Campelo.
Autoridades Governamentais - Para (i) cumprir determinações legais, judiciais,
administrativas e ofícios de autoridades competentes, bem como para (ii) tomar
ou provocar medidas legais, judiciais e administrativas para defender nossos
direitos previstos nesta Política, inclusive em qualquer processo judicial ou
administrativo. Entende-se por Autoridades Governamentais, autoridades
policiais, de proteção de dados, entidades públicas e/ou outras organizações
governamentais.
Parceiros de Negócios – Para (i) executar ou aprimorar nossos Serviços; (ii)
ampliar nossos negócios; e/ou (iii) desenvolver novos negócios.

COLETA DE
DADOS

Ao demonstrar interesse em nos contatar ou
fazer parte da nossa equipe, coletamos seu
nome completo e endereço de e-mail. Ainda, a
base de dados estabelecida através da coleta
de dados é de propriedade e responsabilidade
do Brotto Campelo, sendo que seu uso, acesso e
compartilhamento, quando necessários, serão
realizados dentro dos limites e finalidades dos
negócios descritos nesta Política.

ARMAZENAMENTO

O

Brotto

Campello

se

compromete

em

armazenar os dados a nós confiados em
servidores de alta segurança, seguindo padrões
aceitáveis de segurança e confidencialidade.
Todos os dados coletados são armazenados
exclusivamente

para

a

execução

das

finalidades previstas nessa Política. Não sendo
mais necessários, os dados serão excluídos de
nossa base de dados, com exceção das
hipóteses de armazenamentos estabelecidas
pelo art. 7º da LGPD, sendo elas o cumprimento
de ordens judiciais, administrativas ou arbitrais,
ou para cumprimento de obrigações legais ou
regulatórias.

Você como titular dos dados fornecidos ao Brotto
Campelo, poderá exercer os seguintes direitos, previstos
na LGPD:

DIREITOS DOS
TITULARES DOS
DADOS

Confirmação da existência de tratamento;
Acesso aos dados;
Correção

de

dados

incompletos,

inexatos

ou

desatualizados;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
necessários,

excessivos

ou

tratados

em

desconformidade com a lei;
Portabilidade, de acordo com regulamentação da
autoridade;
Revogação do consentimento, se aplicável;
Eliminação dos dados tratados com o consentimento,
se aplicável;
Informação

da

possibilidade

de

recursar

o

consentimento e consequências;
Informação das entidades pública e privadas a quem
os dados foram compartilhados;
Direito de oposição em havendo descumprimento da
lei nas hipóteses de dispensa do consentimento.

Nosso objetivo é responder às solicitações feitas por você com a maior
brevidade possível, em até 15 dias. Os direitos acima poderão ser exercidos na
forma estabelecida pela LGPD, exclusivamente pelo titular dos dados pessoais ou
por seu representante legal, através de e-mail a ser enviado para e-mail de
contato da empresa privacidade@brottocampelo.adv.br.
a) Cópia da sua carteira de identidade;
b) Qual a condição de representante legal e respectiva comprovação, se
necessário;
c) Descrição da solicitação.

Podemos solicitar algumas informações adicionais sobre você para auxiliar na
confirmação da identidade do solicitante.
Caso seja necessária, a solicitação será negada e o solicitante informado acerca
da justificativa (ex. numa solicitação de eliminação de dados, a solicitação será
negada em observância ao prazo prescricional de eventual ação judicial ou outra
obrigação legal a que estejamos sujeitos).

PROTEÇÃO DOS
SEUS DADOS:

O Brotto Campello se empenha em proteger a
sua privacidade e os seus dados Pessoais de
acessos não autorizados, destruição, perda,
alteração,

comunicação,

divulgação

ou

qualquer forma de tratamento ilegal ou em
desconformidade com a Lei.
A fim de garantir a sua segurança, serão
implementadas soluções que levem em conta:
as técnicas adequadas; os custos de aplicação;
a natureza; o âmbito, o contexto e as finalidades
do tratamento; e os riscos para os direitos e
liberdades do usuário.
Todos os sistemas usados pelo Brotto Campelo
são altamente seguros para que os dados
pessoais

sejam

transmitidos

de

confidencial, cifrada e/ou encriptada.

maneira

Contudo,

o

Brotto

Campelo

se

exime

de

de

responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, por
exemplo na ocorrência de ataque de hackers ou crackers
que

corrompam

os

sistemas

de

segurança

para

acessarem dados de usuários, e por culpa exclusiva do
próprio usuário, situação na qual ele mesmo transfira
seus dados a terceiro.

O Brotto Campelo se compromete a tratar os dados
pessoais do usuário de acordo com as disposições
legais, e na remota hipótese de haver uma violação da
segurança que possa ferir qualquer de sus direitos e
liberdades individuais, o informará em tempo hábil.
Por fim, esclarecemos que, internamente, terão acesso
aos dados pessoais coletados apenas profissionais
devidamente autorizados, respeitados os princípios da
proporcionalidade, necessidade e relevância para a
execução da nossa atividade.

RETIFICAÇÃO DE
DADOS

Você poderá solicitar o acesso e/ou atualização
dos dados concedidos ao Brotto Campelo
através

do

e-mail

privacidade@brottocampelo.adv.br.
continuamos

armazenando

a

Todavia,

informação

essencial a fim de proteger nossos interesses,
fundamentados nas bases legais estabelecidas
pela LGPD.

ALTERAÇÕES NESTA
POLÍTICA

Nos reservamos o direito de modificar esta
política de privacidade a qualquer momento,
sem aviso prévio. Uma vez alterada, poderemos
informá-los por meio de uma comunicação
visível

em

enviando

nossas
um

Plataformas

e-mail,

caso

digitais
você

ou

esteja

cadastrado. Sendo assim, é importante que
você leia com atenção qualquer comunicação
enviada por nós, bem como verificar com
regularidade o presente documento.

POLÍTICA DE
COOKIES

Ao concordar com as disposições desta Política,
você estará igualmente sujeito à nossa Política
de Cookies.

