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Permitir que possíveis

interessados em
ingressar no corpo

profissional do
escritório enviem seus

currículos
 

 
Permitir inscrições ao

Prêmio VLF
 

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA OU DESEJA 
TRATAR DE ALGUMA QUESTÃO RELACIONADA
À PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS?

A LGPD garante a você enquanto titular de dados pessoais o exercício a qualquer momento
e mediante requisição de inúmeros direitos:

 
Enviar Newsletter

mensal e Radar VLF
aos usuários

cadastrados e clientes
do escritório

 

 
Permitir acesso ao

treinamento de
Compliance para

advogados
correspondentes

 
 

Permitir que os
usuários do site

entrem em contato
com o escritório,

enviem sugestões,
críticas ou

considerações
 

 
Otimizar a experiência

de navegação dos
usuários do site

 

 
Base legal são as hipóteses ou

situações permitidas pela LGPD
para que os dados pessoais 

possam ser tratados
 

Realização de
procedimentos

contratuais
preliminares ou

execução de
contratos

(Art. 7º, V, LGPD)

AVISO 

DE PRIVACIDADE

QUAIS AS FINALIDADES E COMO OCORREM OS
TRATAMENTOS DOS DADOS PESSOAIS POR
MEIO DO NOSSO SITE?

QUAL A DURAÇÃO DOS TRATAMENTOS
REALIZADOS?

HÁ O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES?

O VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS ("VLF") é um escritório de Direito
Empresarial fundado há mais de 20 anos e focado em aliar conhecimento técnico rigoroso a
um atendimento próximo e dinâmico. 

Com equipe especializada para o atendimento de demandas ligadas à privacidade e
adequação às legislações de proteção de dados pessoais como a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (“LGPD”), o VLF privilegia a disponibilização transparente e acessível da
informação aos titulares de dados pessoais que se relacionam de qualquer forma com o
escritório. 

Você encontrará neste Aviso de Privacidade ("Aviso") como seus dados pessoais são
tratados por nós, enquanto controladores, por meio do nosso site.

Desde já, nos colocamos à disposição pelos seguintes canais: 
  

+55 31 3500.6300

Quais as 
finalidades dos

tratamentos?

Quais dados 
pessoais são 

tratados?

Há compartilhamento
dos dados tratados 
 com terceiros para

além do VLF? 

E-mail

Sim, apenas com a
plataforma

terceirizada para o
envio dos e-mails

Nome, e-mail, telefone Não

Nome, CPF, currículo
profissional

Sim, com empresa
que presta

consultoria em
recursos humanos

ao escritório

Nome, CPF, currículo
profissional

Não

Nome, e-mail, CPF Não

Cookies primários

 
Sim, apenas com a
nossa agência de

marketing contratada
para a análise dos

dados e promoção de
melhorias no site

 
 

Identificar
preferências para

criação de estratégias
de impulsionamento
das publicações nas

redes sociais do
escritório

 

Cookies primários

Sim, apenas com a
nossa agência de

marketing contratada
para a análise dos

dados e promoção de
melhorias no site

MAS AFINAL, 
O QUE SÃO OS COOKIES PRIMÁRIOS?
Os cookies primários nada mais são que arquivos de texto gravados no
computador do usuário e originados pelo site do VLF. 

Tais gravações permitem conhecer os usuários e como estes utilizam o
site do VLF por meio da identificação de certas informações como
endereço de IP, geolocalização, último site visitado, dispositivo utilizado,
data e horário de acesso, sistema operacional etc.

Via de regra, os tratamentos de dados pessoais realizados por meio do site são realizados
até a concretização das suas respectivas finalidades, sempre no âmbito e nos limites das
atividades exercidas pelo VLF. 

             Resumindo: cumprida a finalidade prevista, conclui-se o tratamento.

Entretanto, tais dados poderão ser mantidos para além do tempo inicialmente previsto em
caso de cumprimento de obrigações contratuais, legais ou regulatórias pelo VLF, bem como
para preservar o legítimo interesse do escritório.

Os tratamentos de dados pessoais realizados por meio do site do VLF não são voltados para
as crianças ou adolescentes. Dessa forma, não realizamos avaliação etária no momento de
coleta ou coleta propositada de dados pessoais desse grupo.

O VLF SE RESPONSABILIZA EM CASO DE
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS?

Por ser controlador das operações de tratamento realizadas por meio do site, o VLF se
responsabiliza, nos termos da LGPD, por danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos
causados aos titulares, em razão de violação à legislação de proteção de dados pessoais.

QUAIS SÃO SEUS DIREITOS ENQUANTO TITULAR
DE DADOS PESSOAIS?

Acesso facilitado às informações sobre tratamento de seus
dados de forma clara, adequada e ostensiva;

Confirmação da existência de tratamento;

Acesso aos dados tratados, incluindo,  cópia eletrônica
integral dos seus dados pessoais, observados os segredos
comercial e industrial, nos termos de regulamentação da
autoridade nacional;

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade
com a LGPD;

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou
produto, observados os segredos comercial e industrial; 

Eliminação dos dados pessoais tratados com o
consentimento do titular, exceto nos casos previstos na
LGPD;

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; e

Revogação do consentimento, mediante manifestação
expressa do titular por procedimento gratuito e facilitado.

Caso deseje fazer algum tipo de requisição, solicitar novas informações ou exercer algum dos
seus direitos acima, basta entrar em contato com o nosso Encarregado de Dados Pessoais via
e-mail privacidade@vlf.adv.br. 

O Encarregado é responsável por manter o escritório cada dia mais em conformidade com as
legislações de proteção de dados pessoais vigentes, em linha com as melhores práticas de
proteção da privacidade.

Versão do Aviso: 1.0

E qual base legal
permite 

tais tratamentos?

Atendimento de
interesses legítimos do
VLF, isto é, interesses

relacionados ao apoio e
boa promoção das

atividades do escritório
(Art. 7º, IX, LGPD)

Fornecimento de
consentimento

(aceite) dos titulares
dos dados pessoais

objeto do tratamento
(Art. 7º, I, LGPD)

 
 

PARA QUAIS FINALIDADES 
OS COOKIES SÃO RECOLHIDOS?

 
Os cookies são recolhidos a fim de: 

 
1) Auxiliar na personalização da página e na fidelização do internauta. 
Isso porque ele permite identificar e compilar informações acerca da

utilização do site pelos usuários a fim de facilitar o uso e adaptar a
interface aos seus interesses e necessidades de forma a melhorar as

estruturas e conteúdo do site, bem como acelerar a navegação e a
experiência dos próprios usuários.

 
2) Identificar preferências para a criação de estratégias de

impulsionamento das publicações nas redes sociais do escritório
(Facebook, Instagram e LinkedIn). 

 

COMO OS COOKIES SÃO
RECOLHIDOS?
Os cookies recolhidos pelo site do VLF se dão por meio das plataformas
Google Analytics e Google Tag Manager. 

As plataformas utilizadas garantem que não há o monitoramento de
informações de identificação pessoal (”IIP”), isto é, informações que
podem ser usadas isoladamente para identificar, contatar ou localizar
com precisão um indivíduo de maneira direta. As IIP’s podem ser
interpretadas, portanto, como informações relacionadas às pessoas
naturais identificadas.

 
 

COMO DESATIVAR O 
RECOLHIMENTO DOS COOKIES?

 
Ressalta-se que o recolhimento de cookies pelo site do VLF, uma vez

autorizados no nosso pop-up, podem ser desativados a qualquer
momento por meio das configurações do seu navegador! 

 
Entretanto, caso o usuário não aceite alguns cookies das páginas do VLF,

alguns serviços poderão deixar de funcionar de maneira ideal, como o
preenchimento automático dos campos necessários para entrar em

contato com o escritório, enviar sugestões, críticas ou considerações. 
 

https://www.instagram.com/vlfadvogados/
https://www.facebook.com/vlfadv
https://www.linkedin.com/company/vlfadv/

