POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

O Gonçalves, Basse e Benetti Advogados Associados (“GBB”) preza por sua
privacidade, por isso, assumimos o compromisso de assegura-la, esclarecendo para
você, por meio da presente Política de Privacidade, sobre como os dados que você
compartilha conosco serão utilizados enquanto estiverem em nossa posse.
A presente política possui o objetivo de regular a coleta e a utilização das informações
pelo domínio web do GBB (http://gbbadv.com.br/) ("Website") e nossas redes sociais,
esclarecendo aos nossos usuários quais informações serão coletadas, como serão
armazenadas, utilizadas e protegidas.
Informamos que, sempre visando uma melhor experiência de nossos usuários,
durante sua navegação em nosso site, preenchimento de cadastros, contratação de
nossos serviços, dentre outros, serão coletadas informações direta ou indiretamente,
as quais serão armazenadas, processadas, utilizadas, transferidas, acessadas e
compartilhadas, sempre em integral observância com a legislação brasileira vigente
acerca do tema.
Dessa maneira, com o objetivo de preservar sua privacidade, envidamos diariamente
em nossas rotinas, nossos maiores esforços para assegurar que quaisquer
informações coletadas, serão armazenadas e mantidas de acordo com os melhores
padrões de segurança.
É importante ressaltarmos que o não fornecimento dos dados poderá interferir e/ou
impedir no fornecimento de nossos produtos e/ou serviços.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

1. Dados Coletados
Durante sua navegação em nosso website e utilização de nossos serviços, serão
coletados os dados abaixo descritos:
Dados pessoais: Nome, E-mail, Nº de Celular serão coletados a partir do momento em
que você nos fornece-los para o seu cadastramento em nosso site e formalização de
nossa contratação. Tais dados poderão ser compartilhados com nossos fornecedores
de sistema, servidor, entidades públicas e Google Analytics, com o objetivo de contatalo, prestar nossos serviços, encaminhar boletins jurídicos, estipular dados estatísticos e
mapeamento de comportamento.
Informações de mensagens: as informações e arquivos que você inserir como
conteúdo das mensagens enviadas ao GBB, incluindo, mas não se limitando ao “Fale
Conosco”, e Newsletter serão igualmente coletadas e armazenadas pelo GBB,
objetivando o nosso contato com você, envio dos nossos boletins e criar estatísticas
acerca da utilização e acesso de nosso website.
Informações técnicas: Durante sua navegação serão coletadas informações sobre o
sistema de computador e/ou outro dispositivo que você esteja utilizando para acessar
nosso website, como, por exemplo, IP, ID de dispositivo, ID de publicidade, localização
geográfica, cookies de navegador, cookies flash, web beacons, dentre outros. Tais
dados informam quais páginas você visualizou, por quanto tempo permaneceu em
cada página, quais conteúdos realizou downloads, tempos de resposta, preferências, e
outros dados estatísticos. Cookies são pequenos arquivos de texto colocados no seu
computador por sites que você visita. Durante sua navegação, poderão ser coletados
Cookies Persistentes, Necessários, de Preferência, etc.. O envio automático de Cookies
pode ser alterado e até desativado por você a qualq

uer momento, acessando as configurações do navegador ou do seu dispositivo.
Localização: Nosso website captura informações de localização, considerando que o
Google Analytics está associado a ele. Tais dados ficam armazenados no Google.
Redes Sociais: são os conteúdos criados e compartilhados em nossas redes sociais,
seja por você ou por terceiros, incluindo textos, fotos, vídeos, etc. Também se
enquadram em tais dados informações de redes sociais que você permite o
compartilhamento conosco. Tal preferência poderá ser alterada através da própria
plataforma de sua rede social.
Outras informações: com o objetivo proporcionar uma melhor experiência de uso de
nosso website, há a possibilidade de compartilharmos outras informações com
parceiros e fornecedores. Em tais casos, o GBB se compromete a exigir
contratualmente que o tratamento dos seus dados seja feito de acordo com a
legislação brasileira vigente, assegurando a segurança e a confidencialidade
necessárias.
Nossos conteúdos não são voltados para crianças e adolescentes, portanto, o GBB não
solicitará e nem deverá receber informações de menores de idade.
Para atender as finalidades previstas na próxima sessão, os dados coletados poderão
ser compartilhados com provedores de serviços, entidades públicas e prestadores de
serviço.
Os seus dados não serão comercializados com terceiros.

2. Finalidade
Utilizamos os dados coletados para as seguintes finalidades:
• Atender, viabilizar e aprimorar nossos serviços;
• Prestar serviços ao cliente (responder questionamentos, dúvidas, reclamações e
sugestões);
• Enviar newsletter, informativos e boletins;
• Otimizar o conteúdo para o seu computador ou celular;
• Permitir que você consiga interagir em nosso website;
• Pesquisas internas, análises estatísticas e análises de segurança;
• Cumprimento de obrigações legais.

2.1. Dados coletados
Na navegação em nosso website serão coletados e tratados dados diretamente
fornecido por você, seja na assinatura do nosso Newsletter ou preenchidas por você
no campo de “Contato” do nosso website, dados fornecidos de forma indireta, ou seja,
cookies, IP, plugins, dentre outros.
Quando da contratação de nossos serviços, serão coletados dados essenciais para a
atender tal finalidade.

3. Segurança das Informações
A fim de resguardar a segurança das suas informações, o GBB e seus colaboradores
envidam, diariamente, todos os esforços necessários para assegurar a inviolabilidade e
a privacidade de suas informações, conforme especificações e requisitos da legislação
nacional vigente.
Assim, armazenamos os dados coletados em nosso website em um banco de dados
reservado e com acesso restrito a alguns funcionários habilitados, que são obrigados,
por contrato, a manter a confidencialidade das informações e não as utilizar para
outros fins que não os previstos no presente instrumento.
Nosso banco de dados é equipado com mecanismos de segurança que mitigam o
risco de invasão ou acesso indevido.
Apesar de contarmos com mecanismos de segurança internos, sempre
recomendamos que você realize procedimentos básicos de segurança em seu celular
e/ou computador que utilizará para acessar nosso website.

4. Retenção, Armazenamento, Transferência e Exclusão de Dados
Sempre observando os termos da legislação brasileira atualmente vigente,
utilizaremos seus Dados Pessoais por quanto tempo for necessário para satisfazer as
finalidades descritas no presente instrumento, ou para cumprir com os requerimentos
legais aplicáveis ao negócio.

Sendo assim, seus dados poderão ser acessados sempre de forma restritiva, pelos
nossos colaboradores ou agentes autorizados que tenham a necessidade de saber.
Todos os dados ficam armazenados em ambientes operacionais com medidas de
segurança razoáveis, sendo impossível, todavia, garantir que a transmissão de tais
dados ocorra sempre de forma completamente segura.
Você poderá, a qualquer momento, acessar, revisar, transferir e requisitar a exclusão
de suas informações que estejam sob a nossa guarda. Tais procedimentos poderão ser
solicitados diretamente ao nosso canal de atendimento privacidade@gbbadv.com.br.
Disponibilizaremos suas informações, sem prévio aviso, somente em casos de: (a)
legislação, regulamentação, processo legal ou solicitação governamental aplicável; (b)
cumprir investigação de possíveis violações; (c) fraude ou por segurança; ou (d)
proteger contra possíveis danos aos direitos, a propriedade ou a segurança do GBB,
nossos usuários ou o público, sempre nos termos solicitado ou permitido por lei.

5. Seus Direitos
A legislação brasileira vigente assegura a você, titular de seus dados, direitos de
determinar a utilização de seus dados. Sendo assim, é garantido a você, a qualquer
momento, que nos solicite por meio de nossos canais de comunicação:
• Acesso aos dados que estão armazenados conosco;
• Informação acerca do tratamento dos seus dados;
• Retificação de dados que estejam desatualizados, incorretos ou inexatos,
considerando que é sua responsabilidade mantê-los sempre atualizado;
• Anonimização de dados desnecessários;
• Portabilidade de seus dados, sempre que desejar que nós realizemos a transferência
para outro prestador de serviços;
• Exclusão de todo e qualquer dado mediante solicitação expressa, desde que a
solicitação não confronte os limites previstos da Lei Geral de Proteção de Dados;
• Revogação do Consentimento Prévio.

6. Nossa comunicação
Newsletter e notificações por Push: Ao concordar com os nossos termos de uso, você
aceita receber notificações por e-mail, SMS, Push, entre outros mecanismos, com
conteúdo de natureza informativa ou promocional, sempre relacionadas aos serviços
do GBB. Você pode optar pelo cancelamento desse registro a qualquer tempo,
bastando apenas que você faça uma solicitação através de nosso canal de
atendimento privacidade@gbbadv.com.br, informando sua identificação pessoal e sua
intenção de bloquear o recebimento de notificações.

7. Alterações da Política
Alterações desta Política de Privacidade: Reservamo-nos o direito de alterar ou
modificar estes Termos de Uso ao nosso exclusivo critério, a qualquer momento.
Qualquer alteração ou modificação a estes Termos de Uso entrará em vigor
imediatamente após a publicação em nosso website, hipótese na qual você deverá
conceder um novo aceite caso concorde com os termos previstos. Caso você esteja
cadastrado em nossas Newsletter, você será informado acerca de toda e qualquer
modificação e tais termos.

8. Perguntas e esclarecimentos
Ficou com dúvidas?
Caso você necessite de esclarecimentos quanto ao disposto na presente Política de
Privacidade, fique à vontade para nos enviar perguntas através do nosso canal de
atendimento:
privacidade@gbbadv.com.br.
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