
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E USO DE DADOS  

 

Esta política de privacidade contém regras sobre o uso de dados dos visitantes do site da 

Scharlack Advogados que façam o cadastro para receber informações sobre o escritório, 

notícias e artigos, download dos materiais disponíveis no próprio site ou se inscrevam em 

eventos realizados pela Scharlack. 

A finalidade desta política é, em conformidade com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados), informar aos usuários, clientes e parceiros quais os dados que 

poderão ser coletados, armazenados e compartilhados e faculdade dos próprios usuários 

de editar, atualizar, corrigir ou deletar seus dados mantidos pela Scharlack Advogados. 

Abaixo também estão descritos quais são os procedimentos de segurança adotados pelo 

escritório visando a proteção da privacidade de todos os titulares dos dados coletados, 

armazenados e compartilhados. 

USO E COMPARTILHAMENTO DOS DADOS  

Em ocasiões diferentes podem ser solicitados certos tipos de informações pessoais (por 

exemplo, primeiro e último nome, endereço de e-mail, número de telefone, empresa e 

cargo). Caso não haja o interesse no fornecimento dos dados mencionados, basta o 

usuário informar que não deseja compartilhar tais informações com a Scharlack 

Advogados. O não envio dessas informações, contudo, pode significar, em alguns casos, 

o não fornecimento dos serviços ou materiais disponibilizados pelo escritório. 

Os dados fornecidos por usuários, clientes ou parceiros poderão ser usados para: 

• Recebimento de informações sobre os serviços da Scharlack Advogados; 

•  recebimento de newsletter; 

• download de materiais e; 

• inscrição em eventos realizados pelo escritório. 

Caso sejam solicitados por autoridades competentes, como a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados, os dados poderão ser fornecidos pela Scharlack Advogados, como 

determina a Lei 13.709/2018. Fora isso, a Scharlack adotará toda e qualquer conduta para 

manter a privacidade dos dados que lhe foram fornecidos, aplicando as medidas de 

segurança e de proteção de dados em conformidade com a lei mencionada acima. 



Caso os usuários não queiram mais receber informações da Scharlack, queiram ter acesso 

aos dados coletados para atualizá-los ou não desejem mais que o escritório mantenha 

seus dados, deverão comunicar a Scharlack Advogados pelo e- mail 

comm@scharlack.legal, para que as providências sejam tomadas (cessação do envio de 

notícias, atualização dos dados ou eliminação dos dados). 

A Scharlack Advogados mantém os dados coletados em uma plataforma digital (mail 

chimp) com a finalidade de desempenhar as atividades mencionadas perante os usuários, 

clientes e parceiros, como encaminhamento de e-mails e notícias, informações de 

eventos, fornecimento de materiais, etc. 

LINKS DE TERCEIROS 

O site da Scharlack Advogados contém links para sites da internet operados e mantidos 

por terceiros sob os quais não tem absolutamente nenhum controle. Quaisquer 

informações que os usuários, clientes ou parceiros fornecerem a estes sites serão 

governadas única e exclusivamente sob os termos da política de privacidade de cada site 

na internet, sem qualquer participação do escritório. 

A Scharlack Advogados não possui responsabilidade referente ao conteúdo, ações ou 

políticas de sites de terceiros na internet. A inclusão destes sites no site do escritório de 

modo algum constitui um endosso do conteúdo, ações ou políticas de referidos 

endereços eletrônicos. 

SEGURANÇA 

A Scharlack Advogados toma as medidas necessárias para assegurar que as informações 

pessoais que coleta permaneçam precisas, atualizadas e seguras. No entanto, não se 

pode garantir a segurança completa. Assim, a Scharlack Advogados não será responsável 

pelos danos decorrentes de qualquer tipo de conduta dos usuários, clientes e parceiros 

que agirem de forma irresponsável ou negligente quando do fornecimento de seus dados 

pessoais para referido endereço eletrônico, não estando em conformidade com a Lei 

Geral de Proteção de Dados. 

Contudo, caso ocorra algum dano decorrente do tratamento de dados pessoais pela 

Scharlack Advogados, o escritório informará os usuários, clientes e parceiros cujos dados 

foram violados (leia-se, vazamento, perda do banco de dados, divulgação indevida, etc.) 

e tomará as medidas corretivas necessárias para a regularização do problema.   



RECLAMAÇÕES 

Na hipótese de os usuários entenderem que a Scharlack Advogados não cumpriu com as 

finalidades desta política, poderão encaminhar para o e-mail comm@scharlack.legal a 

descrição da suposta infração. A Scharlack Advogados verificará a reclamação 

prontamente e adotará as medidas para que eventual violação seja sanada. 

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 

A Scharlack Advogados não transferirá ou compartilhará os dados fornecidos por 

usuários, clientes ou parceiros com qualquer pessoa, público ou privada com domicílio 

em país estrangeiro. 

COLETA DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

O site da Scharlack Advogados é para o público em geral e não foi feito ou orientado 

especificamente para crianças ou adolescentes. A Scharlack não coleta, usa ou 

compartilha quaisquer informações pessoais de crianças ou adolescentes. Todavia, se 

chegar ao conhecimento da Scharlack Advogados que informações pessoais relacionadas 

a uma criança ou adolescentes foram coletadas no site, usará tais informações para 

comunicar os pais ou responsáveis legais para obter o consentimento da coleta e do 

armazenamento dos dados ou, em caso negativo, deletar tais informações de seu banco 

de dados. 

ALTERAÇÕES À POLÍTICA 

Esta política de privacidade se torna efetiva a partir de 28 de maio de 2019, e a Scharlack 

Advogados se reserva o direto de alterar referido instrumento a qualquer momento. 

Quaisquer alterações a esta política se tornarão efetivas imediatamente após serem 

notificadas, e podem ser enviadas os usuários, clientes e parceiros via e-mail ou postando 

a última versão em nosso site.  

 

 

 


