MAYRA MOTTA
ADVOGADOS ASSOCIADOS

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

MAYRA MOTTA ADVOGADOS ASSOCIADOS é um escritório boutique
especializado em serviços jurídicos para empresas no setor da saúde,
tecnologia

e

socioambiental

inovações,
(ESG),

e

tendo

governança
como

valor

corporativa
primordial

em
o

impacto

atendimento

personalizado aos nossos clientes.
Por isso, a nossa Política de Privacidade reflete o compromisso com a
segurança, a privacidade e a transparência no tratamento de seus dados
pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais
leis sobre o tema.
Estamos

localizados

na

Avenida

Andrômeda,

n.

885,

conjunto

1103,

Edifício Brascan Century Plaza, Green Valley Alphaville, no município de
Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06.473-000; e na Av. Paulista, 2421 - 1º
Andar, Bela Vista - São Paulo -SP, CEP: 01311-300

Visando sempre o aperfeiçoamento de nossas atividades, essa Política de
Privacidade poderá ser atualizada conforme houver necessidade.
Você pode entrar em contato conosco por meio dos seguintes canais:
juridico@mmcorporatelaw.com.br , +5511 3254-6174 e redes sociais.

https://www.linkedin.com/company/mayramottaadvogadosassociados

@mayramottaadv

https://mmcorporatelaw.com.br/

DEFINIÇÕES:
USUÁRIO: Pessoas físicas que irão usufruir dos conteúdos disponibilizados no
site.
DADOS PESSOAIS: Informações relacionadas a pessoa natural identificada ou
identificável.
DADOS SENSÍVEIS: Dados pessoais 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.
BASES LEGAIS: Condições determinadas pela Lei Geral de Proteção de Dados
para que seja possível fazer a coleta de dados pessoais e o tratamento deles.
BANCO DE DADOS: Conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em
um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
CONSENTIMENTO: Permissão realizada de forma voluntária.

Esta Política se aplica , via de regra , a todos os Usuários e potenciais Usuários dos
serviços oferecidos pela Mayra Motta Advogados Associados , incluindo Usuários
dos sites ou outros meios utilizados por nós , considerando a forma como
trataremos seus dados pessoais , de acordo com as bases legais aplicáveis e todas as
leis de privacidade e proteção de dados em vigor.
Ao acessar e/ou utilizar nosso site , o Usuário declara ter no mínimo 18 (dezoito)
anos e ter capacidade plena e expressa para aceitação dos termos e condições desta
Política Privacidade e do Termo de Consentimento para todos os fins de direito.
Na hipótese do Usuário não concordar com o estabelecido nesta Política de
Privacidade, não deverá acessar o site e/ou fazer o uso de serviços prestados pelo
escritório.

1.

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

-DADOS FORNECIDOS DIRETAMENTE POR VOCÊ:
Nome, email, celular e cidade (opcional) com o objetivo de entrar em contato
e responder à sua mensagem, ou para enviar nossa newsletter.
- DADOS TRATADOS INDIRETAMENTE:
Por meio de cookies e plug-ins de terceiros enviados aos seu navegador, pelo
Wordpress, para nosso sistema de gerenciamento de conteúdo.
Alguns são estritamente necessários para o funcionamento do site, não sendo
possível, neste caso identificar o usuário/titular dos dados a partir delas.
Para o cumprimento de obrigação legal do Marco Civil da Internet (art.15),
coletamos a data, hora e o IP dos acessos ao site.

CATEGORIA DOS DADOS
PESSOAIS

Nome, Empresa e Email.

FINALIDADE
Recebimento
marketing
e
escritório.

de
newsletter,
atualizações
do

Nome, Telefone e Email.

Entrar em contato com o usuário que
constatou este fato pela nossa área
“Contato” do site.

Nome, Currículo e Email.

Realização do processo seletivo caso
exista
alguma
vaga
disponível
anunciada pelo escritório .

Dado Sensível - De acordo com o
artigo 5 da Lei 13.709: “II - 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”.

Participação do Processo Seletivo.

BASE LEGAL

Consentimento.

Consentimento.

Consentimento e Legítimo
Interesse.

Consentimento e Legítimo
Interesse.

2.

TEMPO DE RETENÇÃO DOS DADOS

Seus dados pessoais serão mantidos pelo período que necessário for, ou quando a
disposição legal nos obrigar, sempre adequados às finalidades que embasam a
coleta, observando as bases legais de tratamento. Assim, podemos manter os
dados para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, exercício regular do
direito, interesse legítimo ou com o seu consentimento.

3.

COMPARTILHAMENTO DOS DADOS

Os dados pessoais coletados dos Usuários poderão ser compartilhados com
terceiros nas seguintes situações e nos limites permitidos e autorizados por lei :
I.Com seus clientes e parceiros quando necessário à prestação de serviços
relacionados ;
II.

Com

as

empresas

e

indivíduos

contratados

para

a

execução

de

determinadas atividades e serviços em nome da Mayra Motta Advogados ;
III.Com fornecedores e parceiros para a consecução dos serviços contratados ,
como tecnologia da informação, contabilidade , e outros ;
IV.Para realização de atividades do dia a dia, administrativas, planejamento,
pesquisas e tarefas semelhantes a atividade profissional; com parceiros para
execução de serviços do próprio escritório ;
V.Quando necessário em decorrência de obrigação legal , determinação de
autoridade competente , ou decisão judicial;
VI. Com a plataforma terceirizada MailChimp para envio de newsletter, e a
hospedagem do nosso site no Hostinger.

4.

SEGURANÇA DOS DADOS

A segurança de seus dados pessoais é nossa prioridade, e para isso adotamos
diversas medidas de segurança da informação. A plataforma utilizada é a
Microsoft 365, que funciona inteiramente de acordo com a GDPR, e possui data
center no Brasil. Desse modo, seus dados ficam armazenados e estabelecidos de
forma

segura.

Para

mais

informações:

https://www.microsoft.com/pt-

br/microsoft-365/business

5.

DIREITO DE ACESSAR E CONTROLAR SEUS DADOS PESSOAIS

Todos os seus direitos estão garantidos pela Lei 13.709/18 (Lei Geral de
Proteção de Dados) e pelo Marco Civil da Internet. Nosso escritório oferece ao
Usuário todas as opções de acesso e controle abaixo indicadas :

1. Confirmação. Este direito garante à você a confirmação quanto à existência
sobre a realização do tratamento de dados pessoais.
2. Acesso. Este direito permite que você possa requisitar e receber uma cópia
gratuita dos dados pessoais que possuímos sobre você, bem como a forma, a
duração do tratamento e integridade de seus dados pessoais.
3. Correção. Este direito permite que você, a qualquer momento, possa solicitar
a correção e/ou retificação dos seus dados pessoais, caso identifique que seus
dados estão incompletos, inexatos ou desatualizados
4.

Anonimização,

bloqueio

ou

eliminação.

Estes

direitos

permitem

a

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.
5. Portabilidade. Este direito confere à você a portabilidade dos dados a outro
fornecedor de serviços, mediante requisição expressa.

6. Eliminação. Este direito permite que você possa nos solicitar a exclusão dos
dados pessoais de nossos servidores quando você requisitar ou quando eles não
forem mais necessários ou relevantes para lhe oferecermos nossos serviços, salvo
se houver outra razão para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de
retenção de dados ou necessidade de preservação destes para exercício regular do
direito ou estrito cumprimento do dever legal.
7. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de
dados na LGPD ou uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro,
e desde que anonimizados os dados.
8. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou o uso compartilhado de dados.
9. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa.
10.

Revogação

do

consentimento.

Você

tem

o

direito

de

retirar

o

seu

consentimento em relação aos termos desta Política de Privacidade. No entanto,
isso não afetará a legalidade de qualquer processamento realizado anteriormente.

6.

CANAIS DE CONTATO

O Usuário pode solicitar suas opções acima listadas entrando em contato conosco
no e-mail juridico@mmcorporatelaw.com.br.

7.

LEI APLICÁVEL

Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil. Fica eleito o Foro Central da Comarca de São
Paulo, Estado de São Paulo, como o competente para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
Av. Paulista, 2421 - 1º Andar
Bela Vista - São Paulo -SP
CEP: 01311-300
Tel. +55 11 3254-6325
ALPHAVILLE
Av. Andrômeda, 885
11º Andar - Conjunto 1103
Alphaville-Barueri-SP
CEP: 06473-000
Tel. +55 11 3254-6325

@mayramottaadv

https://www.linkedin.com/company/mayramottaadvogadosassociados

https://mmcorporatelaw.com.br/

