POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A atuação da Advocacia Correa de Castro (“ACC”) sempre foi amparada nos princípios de
integridade, comprometimento, respeito, ética e transparência, assegurando o cumprimento
das melhores práticas do mercado e, principalmente, o respeito às legislações e
regulamentações vigentes. Em razão disso, desenvolveu e cumpre uma Política de

Privacidade e Proteção de Dados (“Política de Privacidade”) por intermédio da qual
informa aos titulares de dados pessoais (“Titulares”) o modo como os seus dados serão
utilizados.

Nesse contexto, recomendamos a todos os Titulares a atenta leitura da presente
Política de Privacidade antes de seguir com o acesso ao nosso website (“Site ACC”),
bem como, na inserção de dados pessoais nesta ou em qualquer outra plataforma
disponibilizada pela ACC.
Caso você não deseje que a ACC trate seus Dados Pessoais nos termos aqui constantes,
por gentileza, nos informe pelo e-mail: cfcc@correadecastro.com.br
Ao continuar a usar o site ACC, você concorda em estar vinculado à presente Política
de Privacidade.

1. DADOS PESSOAIS COLETADOS E SUA UTILIZAÇÃO

Sempre que dados pessoais (“Dados Pessoais”) forem fornecidos pelos Titulares, por
qualquer meio e/ou plataforma, a ACC poderá armazená-los e utilizá-los nos termos
constantes da presente Política de Privacidade.
São considerados Dados Pessoais, dentre outros: nome, endereço, e-mail, telefone,
instituição e/ou empresa a que uma pessoa natural esteja vinculada. Esses dados
poderão ser utilizados com as seguintes finalidades:
•
•
•
•

•

Prestação de serviços jurídicos;
Recrutamento de colaboradores;
Pesquisas e estudos;
Encaminhamento de conteúdos produzidos pela ACC que possam ser de
interesse dos Titulares, como: publicações, comunicados institucionais, convites,
materiais de eventos, pesquisas e estudos; e
Administração de inscrições em eventos organizados e/ou promovidos pela ACC.

Por vezes, a ACC poderá utilizar Dados Pessoais, incluindo nome, e-mail e telefone para
que o Titular, caso assim o deseje, possa referenciar nossos serviços a publicações
jurídicas nacional e internacionais.
A ACC utilizará os Dados Pessoais do Titular somente com seu consentimento, exceto
nos casos em que: (i) for obrigada por Lei; (ii) por ordem expedida por autoridade
competente; (iii) seja necessário para fins de prestar um serviço jurídico ao Titular; (iv)
seja necessário para exercer ou defender direitos da ACC perante terceiros; (vii) tiver
um interesse legítimo para processar os seus dados.
Caso seja notificada pela autoridade competente no cumprimento de suas atribuições
legais, ou em caso de violações ou suspeita de violações desta Política de Privacidade,
dos Termos de Uso ou da Lei, poderá ser requerido a ACC disponibilizar as informações
pessoais que estiverem armazenadas. ACC, porém, compromete-se a revelar as
informações limitando-se ao mínimo necessário para atingir as finalidades exigidas.
A ACC não vende, divulga ou comercializa Dados Pessoais coletados por qualquer meio
ou plataforma. No entanto, a ACC poderá compartilhar Dados Pessoais com seus
prepostos, contratados ou parceiros de negócios para finalidade exclusiva de executar
os serviços contratados com seus clientes.
Quando o uso das informações coletadas e/ou armazenadas exigir o processamento de
dados, este poderá ser feito pela ACC ou por terceiros contratados para esse fim, no
Brasil ou no exterior, que também estarão sujeitos à presente Política de Privacidade.
Se for necessário, a ACC poderá contatar os Titulares para a atualização de seus dados.

2. CORREÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS
Os Titulares poderão atualizar, pedir a exclusão ou alteração dos seus Dados Pessoais, a
qualquer tempo, pelo e-mail (cfcc@correadecastro.com.br).
Sempre que solicitado, a ACC fornecerá aos Titulares as informações sobre os seus
Dados Pessoais existentes em seu banco de dados, bem como fornecerá arquivos que
permitam a sua portabilidade para outro serviço e/ou website. Para tanto, os Titulares
deverão se utilizar do e-mail cfcc@correadecastro.com.br.

3. WEBSITES DE TERCEIROS E COOKIES

A ACC poderá disponibilizar links para outros sites na Internet, os quais não monitora ou
valida e nem, tampouco, compartilha dados. Por este motivo, não se responsabiliza
pelos seus conteúdos, a forma como esses websites ou ferramentas de armazenamento
de conteúdo coletam, processam e transferem as informações pessoais que são

coletadas. Os Titulares deverão consultar as respectivas políticas de privacidade de tais
websites para se informar adequadamente a respeito do uso de suas informações
pessoais pelos mesmos.
Para melhorar a experiência dos Titulares na navegação em nosso site, A ACC pode fazer
uso de cookies funcionais, analíticos e de terceiros (plug-ins sociais), o que possibilita a
identificação de retorno de um mesmo usuário, visualização de problemas técnicos,
aprimoramento no desempenho e renderização do site, dentre outros. Ao continuar
com o acesso ao nosso site os Titulares permitem o uso de cookies. Caso não seja este
o seu desejo os Titulares poderão bloquear esta opção diretamente no browser de seu
computador.

4. SEGURANÇA
A ACC toma todas as precauções adequadas para manter a segurança e proteção dos
Dados Pessoais, empregando sistemas de segurança e procedimentos técnicos, físicos e
gerenciais usualmente adotados por este seguimento do mercado para esse fim.
5. COMUNICAÇÕES, SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES
Toda e qualquer comunicação, sugestão e/ou reclamação sobre a “Política de
Privacidade ACC” e a forma de tratamento de Dados Pessoais, deve ser encaminhada
para o e-mail (cfcc@correadecastro.com.br). A ACC responderá no prazo de até 30 dias.

6. ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A ACC, com o intuito de sempre aprimorar seus processos e serviços, reserva-se ao
direito de alterar a presente Política de Privacidade. Assim, recomendamos aos Titulares
que acessem periodicamente nosso sítio para garantir que concordam com eventuais
modificações. Caso as alterações a essa Política de Privacidade sejam significativas,
poderemos solicitar um consentimento como condição à sua contínua utilização do site
ACC.

7. LEI APLICÁVEL E FORO
Esta Política de Privacidade está sujeita à Lei Brasileira e em caso de qualquer
controvérsia está será dirimida no foro da Comarca de Curitiba, PR, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Esta Política de Privacidade entra em vigor em 14 de novembro de 2019.

