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AVISO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE - MÍRIAN GONTIJO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

 

INTRODUÇÃO 

O site www.miriangontijo.com.br é de propriedade e responsabilidade da Sociedade de Advogados 

MÍRIAN GONTIJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que tem o compromisso de respeitar a 

legislação aplicável à proteção, à privacidade e à coleta de dados. 

A Política de Privacidade e Proteção de Dados foi cuidadosamente elaborada para que “vocês” 

usuários entendam nossas práticas de tratamento de Dados Pessoais. 

Esta Política se aplica a indivíduos que interagem com serviços da Sociedade de Advogados MÍRIAN 

GONTIJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS e demonstra como seus Dados Pessoais são 

coletados, usados e compartilhados pela SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 

Ela também informa como você pode acessar e atualizar seus Dados Pessoais, e exercer os seus 

direitos relativos a eles. 

A Política de Privacidade e Proteção de Dados pode ser alterada periodicamente, quando necessário, 

conforme alterações legislativas ou ainda visando a melhoria de processos internos ou externos e 

ainda em caso de novas normativas emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

A presente Política se aplica para as hipóteses de tratamento de dados pela Sociedade de Advogados 

MÍRIAN GONTIJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS para a prestação de seus serviços e 

disponibilização de informações em seu SITE. A depender do tratamento de dados, MÍRIAN 

GONTIJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS atuará como Controlador de dados pessoais ou Co-

Controlador dos dados, em conjunto com o Titular ou seu representante legal. 

 

DEFINIÇÕES 

1. DADO PESSOAL: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 

2. 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; 

3. TITULAR: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; 

4. TRATAMENTO DE DADOS: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 

referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; 

5. CONSENTIMENTO: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 

com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada; 

6. ELIMINAÇÃO: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, 

independentemente do procedimento empregado; 

7. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS: transferência de dados pessoais para país 

estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro; 
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8. USO COMPARTILHADO DE DADOS: comunicação, difusão, transferência internacional, 

interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos 

e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, 

reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas 

por esses entes públicos, ou entre entes privados; 

9. FONTES DE DADOS PESSOAIS:  

9.1 E-mail, mensagens de texto e outras mensagens eletrônicas. Interações que realizamos com o 

usuário como comunicações eletrônicas enviadas por e-mail, por exemplo.  

9.2 Comunicações através dos nossos canais de atendimento (formulário de contato, e-mail, ...) 

9.3 Formulários impressos ou digitais, e formas similares, pelas quais solicitamos os seus Dados 

Pessoais, como, por exemplo, correio convencional, cursos ou eventos, formulários, dentre outros. 

9.4 Dados “criados” por Nós. Durante nossas interações com o usuário, outros dados pessoais 
podem surgir. 
 

DADOS PESSOAIS QUE COLETAMOS 

1. Informações pessoais de contato: dados informados pelo usuário em caso de eventual cadastro em 

nosso site, como nome completo, CPF, data de nascimento, sexo, endereço postal, e-mail, detalhes 

de redes sociais, número de telefone e etc. 

2. Informações de conta: quaisquer dados informados para cadastro, que sejam necessários para 

manter o contato entre usuário e MÍRIAN GONTIJO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, como 

login e senha. 

3. Informações demográficas e interesses: Qualquer informação que descreva seus dados 

demográficos ou suas características comportamentais, como idade ou localização geográfica. 

4. Informações técnicas: Qualquer informação sobre o sistema de computador ou outro dispositivo 

que o usuário utiliza para acessar um de nossos sites ou aplicativos, como o endereço IP, o tipo de 

sistema operacional e o tipo e a versão do navegador da web. 

5. Informações de utilização de sites/ comunicação: utilizamos tecnologias de coleta automática de 

dados para coletar determinadas informações sobre as suas ações. Isso inclui informações, como, em 

quais links você clica, quais páginas ou conteúdos você visualiza e por quanto tempo e outras 

informações e estatísticas semelhantes sobre suas interações, como tempo de resposta a conteúdo, 

erros de download e duração das visitas a determinadas páginas. Essas informações são capturadas 

por meio de tecnologias automatizadas, como Cookies; 

6. Feedback de consumidores: informações que você compartilha voluntariamente sobre sua 

experiência de uso de nossos serviços e conteúdos, como reclamações, pesquisas de satisfação e 

solicitações de melhoria. 

7. Compartilhamento de dados pessoais com terceiros: a SOCIEDADE DE ADVOGADOS pode 

compartilhar dados pessoais coletados através deste Site com terceiros no mundo todo que atuem 

conjuntamente à SOCIEDADE DE ADVOGADOS ou em nome dela, bem como com empresas 

fornecedoras de serviços ou empresas de processamento de dados. Essas empresas não têm 

autorização de usar os dados pessoais que compartilhamos com elas para qualquer outro propósito 

além daqueles especificados nesta Política de Privacidade 

8. Dados e segurança: A SOCIEDADE DE ADVOGADOS tomará todas as medidas 

comercialmente cabíveis para manter a confiabilidade e a precisão das informações de nossa base de 

dados, empregando os maiores esforços para garantir a segurança das informações armazenadas. 



Nossos servidores e nossas bases de dados estão protegidos por tecnologias como firewalls, 

criptografia e senhas fortes. Os colaboradores que têm acesso a dados pessoais foram treinados para 

gerenciar tais dados de forma apropriada e conforme nossos protocolos de segurança. Embora não 

possamos garantir qualquer perda, uso errado, compartilhamento não autorizado, alternância ou 

destruição de dados, tomamos todas as precauções e envidamos nossos maiores esforços para evitar 

que tais eventos aconteçam. 

9. Acesso de dados e correções: O usuário poderá acessar ou corrigir os dados pessoais coletados 

entrando em contato com nosso Data Protection Officer (DPO) através do formulário na aba 

contato neste site ou pelo e-mail lgpd@miriangontijo.com.br. 

Nós utilizaremos seus Dados Pessoais pelo tempo que for necessário para alcançar as finalidades para 

as quais eles foram coletados ou para cumprir com obrigações legais aplicáveis. 

 

COOKIES 

Cookie é um pequeno arquivo adicionado ao seu dispositivo ou computador por sites que você visita. 

São amplamente utilizados para fazer os sites funcionarem, ou funcionarem de forma mais eficiente, 

bem como para fornecer uma experiência personalizada de acesso e fornecer informações aos 

proprietários do site. 

Usamos Cookies para melhorar o uso e a funcionalidade do site da SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS e entender melhor como nossos visitantes usam os nossos sites, bem como as 

ferramentas e serviços ali oferecidos.  

Os Cookies nos ajudam a adaptar os sites às suas necessidades pessoais, facilitar cada vez mais o seu 

uso, receber feedback da satisfação do consumidor e nos comunicarmos com você de outros locais 

na internet. 

 

TEMPO DE RETENÇÃO DOS DADOS PESSOAIS? 

Nós mantemos os dados conosco somente enquanto forem necessários para atingir alguma finalidade 

específica, para cumprir requisitos legais ou regulamentares durante o prazo de prescrição legal de 

possíveis responsabilidades contratuais ou legais. 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Nós levamos a sério a segurança de todos os Dados Pessoais que nos são fornecidos. Por isso, 

seguimos boas práticas de segurança da informação, realizamos investimentos constante na 

implantação e atualização de recursos tecnológicos para assegurar que as informações e dados 

pessoais coletados não sejam alvo de destruição, perda, alteração, compartilhamento indevido. 

 

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS? 

O Titular de Dados Pessoais poderá entrar em contato conosco para exercer seus direitos, que são: 

• Saber quais Dados Pessoais são tratados; 

• Pedir a exclusão de seus dados; 

• Pedir a alteração ou correção de seus dados; 

• Pedir informações sobre o compartilhamento de seus dados; 



• Revogar o consentimento dado para o tratamento de seus dados; 

• Solicitar a interrupção do envio de qualquer comunicação de marketing; 

• Solicitar a portabilidade de seus Dados Pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, 

observados os segredos comercial e industrial.. 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO 

Esta Política será interpretada de acordo com as leis, normas e regulamentos do Brasil, no idioma 

português, especialmente de acordo com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 

Quaisquer conflitos serão resolvidos em território nacional e conforme a legislação brasileira aplicável 

e vigente à época, sendo que as partes (usuário – “você” – e SOCIEDADE DE ADVOGADOS) 

desde já escolhem o Foro da Comarca de Patos de Minas/MG para a resolução de quaisquer 

problemas existentes em torno desta política de privacidade ou envolvendo os dados pessoais do 

usuário, deixando de escolher qualquer outro, independente dos benefícios que isso traga para 

qualquer das partes. 

 

CONTATO – ENCARREGADO DE DADOS  

O desenvolvimento constante da Internet nos traz a necessidade de ajustarmos periodicamente 

nossas regras de proteção de dados. Reservamo-nos o direito de implantar as mudanças adequadas a 

qualquer momento.  

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o representante de proteção de dados 

na SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 

Para falar com nosso Data Protection Officer (DPO), basta enviar sua dúvida, sugestão ou 

reclamação para lgpd@miriangontijo.com.br. 

 


