POLÍTICA DE USO E PRIVACIDADE DO SITE
LUCHESI ADVOGADOS (“Luchesi”) sociedade de advogados sediada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo na Avenida Francisco Matarazzo, nº. 1.500. 16º andar, Torre New York, São Paulo/SP, CEP 05.001100 atua no mercado jurídico há quase 30 anos está comprometido com a conscientização e uso dos
dados pessoais dos usuários de seu site (https://www.luchesiadv.com.br) e com a preservação da sua
privacidade.
Neste documento apresentamos as informações necessárias sobre a forma de coleta e utilização dos seus
dados pessoais quando interagir com nosso site.

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
O Tratamento dos seus Dados Pessoais coletados pelo site pode ser realizado pelo Luchesi em decorrência
de uma obrigação legal, regulatória, contratual e também mediante o seu consentimento, quando aplicável,
que poderá ser fornecido de forma escrita ou por qualquer outro meio que o confirme.
Os dados pessoais são coletados quando você interagir com as funcionalidades do site fornecendo as
informações voluntariamente ou durante a sua navegação. Nós coletamos o mínimo possível de dados
pessoais para chegar aos nossos objetivos e apenas utilizamos estes dados para as finalidades para as quais
foram coletados. O Luchesi não vende, repassa ou compartilha seus dados pessoais.
Os dados que o Luchesi poderá coletar incluem, mas não se limitam a: (i) nome, (ii) e-mail, (iii) área de atuação,
(iv) empresa, (v) endereço, (vi) cidade, (vii) estado, (viii) cep, (ix) país, (x) telefone, (xi) IP, (xii) tipo e versão do
navegador, (xiii) tipo e versão do sistema operacional, (xiv) informações sobre geolocalização, etc.
Os dados são coletados para as seguintes finalidades:
Melhorar a navegação e performance do site;
Oferecer conteúdo relevante sobre determinado assunto de sua
preferência ou interesse manifestado por você ao Luchesi incluindo,
mas não limitado a newsletter, boletins informativos, material jurídico
desenvolvido pelos membros do escritório, eventos, convites, lembretes,
notas de agradecimento, entre outros.
Inclusão no banco de dados de candidatos a vagas de emprego, estágio
ou advogado;
Para notificar-lhes acerca da alteração da presente Política de Privacidade;
Para a utilização do sistema de acompanhamento de processos judiciais
(THEMIS), administrado pela empresa Aurum Software (para maiores
detalhes sobre a empresa acessem o site https://www.aurum.com.br).
Resguardar direitos e obrigações relacionadas ao uso do site;
Para o cumprimento de demandas diversas solicitadas por você
diretamente ao Luchesi.

COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
Seus dados pessoais podem ser compartilhados com terceiros no Brasil ou no Exterior, com o objetivo
de atender as finalidades já expressamente mencionadas, tais como o envio de newsletter, boletins
informativos e material do escritório, que pode ocorrer pela plataforma terceirizada AKNA (www.akna.
com).
O compartilhamento também poderá ocorrer em razão da utilização da plataforma Locaweb que realiza
a hospedagem do nosso site bem como com a plataforma Microsoft Exchange Online que realiza o
armazenamento dos nossos e-mails.
Também podemos compartilhar seus dados com a empresa Aurum, supramencionada, que administra
o sistema Themis, para acompanhamento dos processos judiciais e administrativos patrocinados pelo
escritório.
Todos os terceiros acima referidos estão autorizados a tratar os dados de acordo com as finalidades aqui
estabelecidas.

EXCLUSÃO DOS DADOS PESSOAIS
Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando você solicitar ou quando estes
não forem mais necessários para a finalidade demandada, salvo se houver qualquer outra razão para a sua
manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de dados ou necessidade de preservação destes
para resguardo de direitos do Luchesi.

COOKIES
O Luchesi utiliza cookies e caso queira ajustar suas configurações de navegação, basta desabilitar os
cookies ou deletá-los. Caso estejam habilitados em seu navegador, nós emitiremos cookies quando você
interagir com nosso site.
Somente coletamos via cookies os dados estritamente essenciais para o funcionamento do nosso site e
para medir métricas de acesso. Não compartilhamos esses dados com terceiros, além dos acima já citados.

REDES SOCIAIS
O Luchesi, além do site, também utiliza de redes sociais para divulgação e comunicação de nossos
artigos, matérias, informativos, E-books. Especificamente usamos o Linkedin (https://www.linkedin.
com/company/luchesi-advogados/), o Facebook (https://www.facebook.com/LuchesiAdvogados/) e o
Instagram (https://www.instagram.com/luchesi.advogados/).

DIREITOS DOS USUÁRIOS / TITULARES DOS DADOS
Caso você tenha interesse em acessar, alterar ou excluir seus dados pessoais fornecidos ao Luchesi, por
favor entre em contato pelo e-mail dpo@luchesiadv.com.br e iremos tomar as medidas necessárias e/ou
respondê-lo em prazo razoável. Também podemos pedir para que você atualize os seus dados pessoais
periodicamente.
Caso não esteja de acordo com a presente Política de Privacidade, deseja excluir eventuais Dados Pessoais
tratados pelo Luchesi, ou obter maiores esclarecimentos sobre a aplicação dessa Política de Privacidade,
assim como sobre os seus direitos, por favor entre em contato conosco no e-mail dpo@luchesiadv.com.br.
Se você recebeu uma comunicação do Luchesi e não gostaria de tê-la recebido, por favor deixe-nos
saber por meio do link que se encontra no rodapé do respectivo e-mail, ou envie-nos um e-mail para
dpo@luchesiadv.com.br.

PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA
Podemos armazenar os seus Dados Pessoais pelo tempo necessário ao cumprimento das finalidades acima
delineadas, assim como para o cumprimento da legislação ou qualquer aplicável, conforme o caso. Para a
determinação da forma e duração do Tratamento dos seus Dados Pessoais pelo Luchesi, será considerada a
natureza dos seus Dados Pessoais fornecidos assim como a finalidade do Tratamento.
Os currículos encaminhados pelo nosso site serão mantidos pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias após
o encaminhamento e após essa data, caso o candidato não tenha sido escolhido, as informações serão
deletadas permanentemente.
O Luchesi emprega rígidos padrões de segurança necessários à prevenção e remediação do acesso
desautorizado de dados pessoais, empregando os meios aplicáveis e padrões de segurança recomendados
para protegê-los, na medida em que forem, técnica e operacionalmente viáveis.
Utilizamos ferramentas e tecnologias para garantir a integridade e confidencialidade das informações,
buscamos protege-las de acessos não autorizados. Todos os acessos são restritos na medida necessária, com
regras definidas para manter o sigilo e confidencialidade, com a adoção de critérios de segurança rígidos.

WEBSITE DE TERCEIROS
O Luchesi pode oferecer links para redirecionamento a websites de terceiros com finalidade informativa
ou para melhorar a sua experiência na navegação, porém não nos responsabilizamos por esses websites
e conteúdos e, ainda não compartilhamos, monitoramos, validamos ou acessamos a forma como esses
sites tratam os seus dados pessoais. Recomendamos a consulta às Políticas de Privacidade destes sites,
para obter as informações necessárias acerca do tratamento de seus dados, antes do fornecimento de seus
dados pessoais.

ALTERAÇÕES
O Luchesi se reserva no direito de alterar essa Política de Privacidade a qualquer momento, mediante
publicação da versão atualizada em seu site. Para facilitar identificaremos no rodapé do documento a data
da última atualização.
Consulte a presente Política de Privacidade periodicamente para verificar eventuais alterações. O uso
do website do Luchesi ou o fornecimento de Dados Pessoais por qualquer outro meio pressupõe a sua
concordância com a presente Política de Privacidade.
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