1. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
1.1.

O Freitas, Leite e Avvad Advogados (“FREITASLEITE”) – escritório

de advocacia inscrito no CNPJ sob o nº 61.197.240/0001-12, com sede
na Rua Elvira Ferraz 250, 11º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-040, São
Paulo (SP), Brasil é proprietário deste website (https://www.freitasleite.
com.br e demais páginas deste domínio - o “WEBSITE”) e, por meio
deste documento, esclarece os objetivos e as regras do tratamento de
dados pessoais realizados para a prestação de seus serviços jurídicos
(“SERVIÇOS”).
1.2.

A utilização de qualquer área do website está condicionada

à leitura e concordância destes termos e condições de uso (“Termos
de uso” ou “Termos”). Todos os indivíduos que utilizem o website e/
ou os serviços serão denominados de “Usuário”. O Usuário deve ler o
presente documento em sua integralidade antes de utilizar o website.
O acesso a qualquer área do website será interpretado como aceite
destes termos de uso de forma integral. Caso você, Usuário, não
concorde com alguma disposição destes termos de uso, interrompa o
acesso ao website imediatamente.
1.3.

Ao navegar por este Website e utilizar suas funcionalidades,

você aceita guiar-se por estes Termos de Uso e pela Política de
Privacidade que se encontram vigentes nesta data. O FREITASLEITE
poderá alterar estes Termos de Uso a qualquer tempo por meio de
atualização postada no Website. Se você continuar a usar o Website
depois da publicação das alterações, significa que você aceita os novos
Termos de Uso, aos quais você ficará vinculado. Você deverá verificar
periodicamente o Website para tomar ciência dos Termos de Uso mais
atualizados disponibilizados pelo FREITASLEITE. A última atualização
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destes Termos ocorreu em setembro de 2020.
1.4.

O uso comercial da expressão “FREITASLEITE” como marca, nome

empresarial ou nome de domínio e os conteúdos das telas relativas
aos Serviços são propriedade do FREITASLEITE e estão protegidos pela
legislação aplicável.
1.5.

O Website poderá ter em seu conteúdo links de outros sites, o que

não significa que esses websites sejam de propriedade ou operados
pelo FREITASLEITE. O FREITASLEITE não será responsabilizado pelos
conteúdos, práticas, uso de informações pessoais e serviços ofertados
por websites de terceiros.
1.6.

É expressamente proibido o uso indevido ou a reprodução total

ou parcial do Website ou qualquer parte do seu conteúdo, sem a
permissão expressa do FREITASLEITE.

2.

DEFINIÇÕES

2.1.

Dado pessoal – informação relacionada a pessoa natural

identificada ou identificável.
2.2.

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de

2018, incluindo suas subsequentes alterações (“LGPD”).
2.3.

Titular dos dados - pessoa natural a quem se referem os dados

pessoais que são objeto de tratamento.
2.4.

Tratamento de dados - toda operação realizada com dados

pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção,
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classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação
ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência,
difusão ou extração.
2.5.

Website - https://www.freitasleite.com.br e demais páginas deste

domínio.

3.

APLICAÇÕES DO WEBSITE

3.1.

Para utilizar as aplicações de comunicação e envio de currículo

disponibilizadas no Website (“APLICAÇÕES”), o Usuário deverá fornecer os
dados pessoais lá indicados e aceitar expressamente as condições destes
Termos de Uso e da Política de Privacidade do FREITASLEITE.
3.2.

O FREITASLEITE não é responsável por qualquer problema

técnico relacionado a malwares que possam afetar o equipamento do
Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação no Website
ou como consequência da transferência de dados.
3.3.

O FREITASLEITE não garante a prestação do Serviço de forma

ininterrupta e/ou isenta de erros. Eventualmente, nossos sistemas
poderão não estar disponíveis por motivos técnicos, falhas na internet
ou por qualquer outro evento fortuito ou de força maior alheio ao
controle do FREITASLEITE. Os Usuários não poderão atribuir ao
FREITASLEITE qualquer responsabilidade em virtude de prejuízos
resultantes de dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou da
internet.
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4.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

4.1.

Os procedimentos de segurança da informação e o tratamento

de dados pessoais realizados pelo FREITASLEITE estão detalhados na
Política de Privacidade, que é parte integrante e inseparável destes
Termos de Uso.
4.2.

Caso o Usuário tenha alguma dúvida relacionada à proteção

de seus dados pessoais, entre em contato com o encarregado do
FREITASLEITE pelo seguinte endereço de e-mail:
lgpd@freitasleite.com.br.

5.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

5.1.

O FREITASLEITE poderá enviar ao Usuário comunicados

institucionais (i.e., newsletter e materiais ou convite de eventos) de
assuntos relacionados aos Serviços. A comunicação pode ser realizada
através de e-mail, telefone, SMS ou outros meios semelhantes.
5.2.

O Usuário poderá cancelar o recebimento de conteúdo

informativo a qualquer momento, seja por meio do e-mail
lgpd@freitasleite.com.br ou seguindo as instruções de cancelamento
descritas nas próprias mensagens.
5.3.

Ao se registrar para receber newsletters e client alerts do

FREITASLEITE, o endereço de e-mail cadastrado será utilizado para fins
de comunicação até o cancelamento da assinatura. O FREITASLEITE
não se utiliza de spam para divulgar seus serviços.
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6.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

6.1.

O FREITASLEITE é comprometido com a segurança da

informação, próprias ou de terceiros, geradas, armazenadas, acessadas,
trafegadas ou processadas por seus recursos tecnológicos. Dessa
forma, implementa uma série de medidas, controles e procedimentos
para proteção da integridade, confidencialidade e disponibilidade da
informação.
6.2.

Os detalhes acerca das medidas de segurança de proteção

da informação e dos dados pessoais utilizadas pelo FREITASLEITE
estão descritos na Política de Privacidade, que é parte integrante e
inseparável destes Termos.

7.

DISPOSITIVOS GERAIS

7.1.

Eventual tolerância por descumprimento de quaisquer condições

destes Termos não constituirá novação das obrigações aqui estipuladas
e não impedirá ou inibirá sua exigibilidade a qualquer tempo. O
FREITASLEITE poderá optar por não exercer determinados direitos e
faculdades conferidos por estes Termos, o que não implica a renúncia
de direitos e faculdades, salvo reconhecimento expresso por escrito do
FREITASLEITE.
7.2.

Caso alguma disposição destes Termos de Uso seja considerada

ilegítima por autoridade local, as demais condições permanecerão em
pleno vigor e efeito até segunda ordem. Caso seja declarada a nulidade
de qualquer cláusula destes Termos, as demais cláusulas permanecerão
vigentes.
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7.3.

Estes Termos de Uso estão regidos pelas leis vigentes na

República Federativa do Brasil. Eventuais divergências envolvendo as
disposições destes Termos serão resolvidas pelo Foro Central da Capital
de São Paulo - SP.
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