POLÍTICA DE
PRIVACIDADE

DESCRIÇÃO
Este documento apresenta a Política de Privacidade do website do CMRD
Advogados (CNPJ nº 30.204.478/0001-02), disponibilizado ao público a partir
do domínio www.cmrdadvogados.com.br. Estes termos esclarecem como as
informações

utilizadas

na

plataforma

são

processadas

bem

como

as

consequências de sua utilização, a fim de proporcionar maior transparência aos
usuários.

COLETA DE DADOS
Serão inseridos no website, pelos titulares, voluntariamente, os seguintes dados
pessoais:
Formulário "Precisa de Ajuda Jurídica?": nome, e-mail, telefone e cidade de
residência (Art.7º, V da Lei 13.709/2018).
Download de Ebook: nome e e-mail, mediante consentimento.
Não serão coletados dados pessoais sensíveis, elencados no artigo 5º, II da
Lei 13.709/2018.

UTILIZAÇÃO DE DADOS
Os dados fornecidos pelos usuários serão utilizados para: download de Ebook,
comunicação, identificação do usuário, bem como para envio de informações
sobre serviços, conteúdo, notícias, eventos e cursos do CMRD Advogados.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS
O CMRD Advogados somente compartilhará os dados fornecidos para atender
obrigação legal ou para efeitos de prevenção de fraude, outros crimes ou
ilícitos, bem como em resposta à solicitação de informações apresentada por
autoridade competente, caso entenda que a divulgação está de acordo ou é
exigida conforme as leis, regulamentos ou procedimentos processuais aplicáveis.

POLÍTICA DE
PRIVACIDADE

DIREITOS DO TITULAR
O usuário tem direito a acessar, confirmar, corrigir, atualizar, eliminar e
transferir as informações pessoais detidas pelo website, nos termos da Lei nº
12.965/2014 (Marco Civil da Internet), bem como com a Lei 13.709/2018 (Lei
Geral de Proteção de Dados), contatando o encarregado através do e-mail
advocaciacmrd@gmail.com.

SEGURANÇA
As informações pessoais da conta dos usuários são protegidas por senha e serão
armazenados no banco de dados do CMRD Advogados. O website emprega
sistemas de segurança em consonância com o estado da técnica e usualmente
adotados pelo mercado para proteção das informações contra acessos
desautorizados. Não há garantia que os sistemas sejam imunes a fraudes ou
ataques, assim como não há responsabilidade por violações advindas de
terceiros não autorizados, que consigam romper as medidas de segurança.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
O website, Ebooks e demais materiais disponibilizados são protegidos por
direitos autorais e de legítima propriedade do CMRD Advogados, não estando
autorizadas quaisquer reproduções.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Utilizando a plataforma, o usuário manifesta sua livre concordância e vinculação
a esta Política de Privacidade, que poderá ser alterada periodicamente, sem
aviso prévio, contanto sempre disponibilizada em sua última versão no website.

