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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

O escritório de advocacia GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, para além da sua destacada atuação na oferta da prestação de serviços advocatícios na área do Direito Penal Econômico, Direito
Penal Empresarial e Direito Tributário, se preocupa com a privacidade e proteção de dados pessoais
compartilhados pelos seus constituintes (pessoas físicas ou jurídicas), parceiros e colaboradores, zelando, sobretudo, pela irrestrita obediência à Lei n.º13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Nesse sentido, primando pelo inegociável compromisso de zelar pela privacidade, segurança e transparência quanto à forma de tratamento das informações compartilhadas, a presente Política de Privacidade
e Proteção de Dados tem o objetivo de declinar os mecanismos e práticas de organização relacionados
à coleta, armazenamento, utilização e descarte dos dados pessoais realizados pelo escritório, todos eles
protegidos por rígidos padrões de confidencialidade e utilizados, exclusivamente, para as finalidades às
quais se destinam.

1. COLETA DE DADOS PESSOAIS

Para a prestação dos serviços pelos quais o escritório é contratado, os dados pessoais compartilhados
por seus titulares são tratados e, após o mencionado tratamento, são coletados, dos seus titulares, quais
sejam, clientes, parceiros, colaboradores e visitantes do sítio eletrônico, apenas as informações imprescindíveis à realização dos atos inerentes à atividade profissional exercida pela banca de advogados,
sempre nos limites da legislação aplicável.
Os dados pessoais tratados e coletados pelo escritório GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, essencialmente, se referem às informações:
1) De identificação, qualificação e contato (nome completo, data de nascimento, filiação, nacionalidade,
RG, CPF, endereço residencial, endereço profissional, endereço de e-mail e número de telefone)
2) De cunho acadêmico e profissional (profissão, cargo, escolaridade, titulação, empresa para a qual
presta serviço)
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3) De cunho processual (dados pessoais, cadastrais e, em alguns casos, financeiros de sujeitos processuais)
4) De origem do acesso, interação e contato através do sítio eletrônico do escritório ou nos demais canais
de comunicação;
Frise-se, por necessário, que os dados pessoais supramencionados são tratados e coletados apenas em
determinados casos e utilizados somente para alcançar as finalidades declinadas nesta Política de Privacidade e Proteção de Dados, notadamente, a prestação de serviços advocatícios em favor dos constituintes, enquanto titulares - e responsáveis pela veracidade - das informações compartilhadas.
Ademais, o escritório GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS poderá coletar os mencionados dados pessoais pelo titular das informações, por alguém relacionado ao titular (desde que autorizado para tal) ou através de fontes públicas, cujo acesso é irrestrito, sendo imperioso consignar que,
independentemente da forma pela qual o dado foi coletado, o seu armazenamento, tratamento e utilização serão regidos pela presente Política de Privacidade e Proteção de Dados.
Não há, através do sítio eletrônico do escritório, coleta de dados pessoais sensíveis, de modo que, caso
os titulares decidam compartilhá-los voluntariamente, compreende-se o consentimento com o uso e tratamento das informações consoante com os termos aqui descritos e, nas hipóteses nas quais, durante a
navegação no portal, os titulares sejam conduzidos a outro sítio, o escritório não se responsabiliza pela
coleta e uso, de terceiros, dos dados pessoais.

2. FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

O escritório GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos limites da legislação aplicável,
utiliza os dados pessoais coletados dos seus titulares para:
- Prestação de serviços jurídicos;
- Elaboração e execução de contratos, consultorias e pareceres;
- Realização das atividades de marketing institucional, a exemplo de comunicações de lembrete, agradecimento ou felicitações em datas comemorativas;

p. 3 de 7

- Atuação em procedimentos investigativos, processos judiciais ou processos administrativos, incluindo
as atividades relacionadas à gestão e acompanhamento, quais sejam, a confecção de peças e participação
em audiências e sessões de julgamentos;
- Intermediação da relação do constituinte com autoridades públicas e órgãos governamentais;
- Realização de reuniões, por videoconferências ou presenciais, para discussão de temas relativos à prestação dos serviços advocatícios;
- Divulgação de conteúdos jurídicos, bem como a administração de inscrições e/ou convites de eventos
organizados pelo escritório;
- Recrutamento de profissionais, sejam eles estagiários, advogados ou demais colaboradores;
- Resguardar direitos e obrigações relacionados ao legítimo interesse do escritório;
- Cobrança relativas ao objeto contratual da prestação de serviços;
- Comunicação com o cliente para a execução de rotinas financeiras e administrativas;
- Cumprimento de obrigações legais, regulatórias, fiscais e contábeis.
O escritório, por meio desta Política de Privacidade e Proteção de Dados, presta o compromisso de que
não comercializa os dados pessoais coletados, os quais podem ser compartilhados, para atingir os fins
da própria prestação de serviço, com agentes públicos, instituições do sistema de justiça, órgãos governamentais e colaboradores externos, notadamente em localidades nas quais esta banca não possui sede
própria, contratados para suporte às atividades acompanhadas, os quais, no tratamento das informações,
devem atuar em consonância com os limites de privacidade, confidencialidade e segurança.

3. ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

O escritório GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, após a coleta dos dados compartilhados por seus titulares, procede ao armazenamento e manutenção das informações de forma segura, priorizando sempre, independentemente de qual tenha sido o objeto da prestação de serviço, a confidenci-
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alidade e o sigilo, razão pela qual o acesso, por meio de um mecanismo de servidores remotos gerenciados, é restrito a pessoas autorizadas e a utilização só é permitida para os fins aos quais se destina a
contratação.
Imprescindível consignar, por oportuno, que o armazenamento dos dados pessoais coletados ocorre, em
regra, pelo período de tempo necessário para a realização da prestação de serviço e, em situações específicas, pelo tempo necessário para resguardar o legítimo interesse ou o exercício de direitos do escritório, respeitando-se, nos demais casos, o tempo exigido na legislação aplicável, vez que em conformidade
com o Marco Civil da Internet.
Em todos os casos, sem exceção, o armazenamento dos dados coletados, sobretudo aqueles relacionados
aos clientes, pessoas físicas ou jurídicas, que são representados pelo escritório, segue, fielmente, os
termos desta Política de Privacidade e Proteção de Dados e as disposições de eventuais instrumentos
celebrados com os titulares, ressalvando-se que as informações podem, por razões legais ou judiciais,
ser mantidas por período de tempo superior ao anteriormente mencionado, enquanto necessárias para
cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
Os dados pessoais, coletados de forma eletrônica, são armazenados em servidores próprios, acessados
somente mediante autorização e senha do administrador, com manutenção periódica do setor de tecnologia da informação, propiciando ainda mais segurança no tratamento, coleta e armazenamento das informações compartilhadas. No que tange aos dados coletados de forma física, são armazenados na sede
do escritório, cujo acesso é autorizado, por meio de leitura biométrica, somente aos sócios, advogados
e colaboradores do escritório.

4. DESCARTE DOS DADOS PESSOAIS

Assim que o propósito pelo qual os dados compartilhados foram coletados for obtido, ou a partir do
momento em que tais informações se tornem prescindíveis à consecução de tal desígnio, haverá, por
consequência, o seu descarte após o tratamento. Cumpre asseverar, em adicional, que, quando o titular
dos dados pessoais, em seu direito, requerer a exclusão das informações ou quando houver uma determinação legal nesta direção, também haverá a sua eliminação, ressalvadas as hipóteses previstas na
legislação aplicável e na presente Política de Privacidade e Proteção dos Dados.
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5. DIREITOS DOS USUÁRIOS

A qualquer tempo, os titulares podem solicitar acesso aos dados, sendo facultada, ainda, a possibilidade
de modificá-los, atualizá-los, limitá-los ou excluí-los, não havendo vedação à objeção ao tratamento das
informações, solicitando a anonimização, bloqueio ou eliminação total dos dados pessoais, quando entender desnecessários, sendo possível, ainda, a revogação do consentimento, caso lhe tenha sido solicitado pelo escritório no âmbito da prestação de serviços.
Para exercer tais direitos, os titulares podem entrar em contato com o encarregado, por meio do endereço
eletrônico secretaria@gamilfoppel.adv.br, para o qual devem ser destinadas quaisquer solicitações, vez
que devidamente autorizado pelo escritório GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS a prestar esclarecimentos e/ou adotar as providências necessárias atinentes ao tratamento dos dados pessoais
compartilhados.

6. SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS

O escritório GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS possui amplo e irrestrito compromisso
com a confidencialidade, segurança e privacidade no tratamento, coleta, armazenamento e descarte dos
dados pessoais compartilhados através da adoção das melhores práticas do mercado, exteriorizadas pela
implementação de mecanismos protetivos de tecnologia da informação, cuja efetividade impede a perda,
má utilização, destruição ou vazamento das informações coletadas, não sendo a banca, contudo, responsável por eventuais danos oriundos de culpa exclusiva dos titulares ou de terceiros por eles autorizados.
A precaução com tais dados é um compromisso inegociável do escritório, haja vista que cada colaborador que tem acesso às informações coletadas, independentemente da função que ocupe, é advertido,
sobretudo contratualmente, sobre a confidencialidade dos dados pessoais confiados à gestão da banca
de advogados, sendo obrigatória a manutenção do compromisso de agir em conformidade com a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados.
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7. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados, cuja versão atualizada se encontra vigente
desde junho de 2022, poderá ser modificada, a qualquer tempo, mediante publicação das alterações no
sítio eletrônico do escritório GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS (www.gfoppel.com),
a fim de que a transparência, evidenciada na premiada prestação de serviços advocatícios há quase 2
(duas) décadas, se mantenha enquanto uma bússola na relação da banca com os seus constituintes, parceiros e colaboradores.
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