
Política de Privacidade do Usuário e do cliente do SLAP.law

 Nossa Política de Privacidade é feita para que possamos, com base no seu 
consentimento, que ocorre quando você der seu “Aceite Eletrônico”, ou com 
fundamento em outra base legal, especialmente a execução de contrato, processar 
seus dados para as finalidades aqui listadas.

Se você estiver de acordo com a nossa Política de Privacidade, 
então fique à vontade para entrar em contato conosco e utilizar nosso site.

Caso você precise falar conosco utilize o e-mail 
ola@slap.law e/ou o telefone (51) 2312.3000 .

Para que você entenda tudo que está escrito aqui, veja algumas definições:

Aqui estão alguns pontos importantes sobre a nossa Política de Privacidade:

Se você está visitando nosso site, esta Política de Privacidade se aplica a 
você. Caso você seja nosso cliente, esta Política de Privacidade está 
vinculada ao nosso contrato de prestação de serviços.

Não coletamos dados identificáveis sem que você 
concorde ou sem que você seja nosso cliente;

Nós apenas entraremos em contato se formos 
autorizados por você.

 Dados pessoais: 
São os dados relacionados à pessoa natural/física, identificada ou identificável, tal 
como nome, sobrenome, documento de identificação, telefone, e-mail e etc. Ou 
seja, basta que seja possível identificar uma determinada pessoa natural/física, ainda 
que de forma indireta, para ser considerado um dado pessoal para fins legais e 
desta Política de Privacidade.

 Dados sensíveis: 
São os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou à 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/física.

 Cookies: 
São arquivos de navegação que armazenam temporariamente o que o Usuário está 
visitando em um determinado site e permitem identificá-lo caso retorne utilizando 
o mesmo dispositivo eletrônico e navegador.

Este documento teve sua última atualização em novembro de 2020. 1



Quais são as nossas responsabilidades na coleta de dados?

 Somente coletamos seus dados pessoais através do seu consentimento expresso ou, se 
você for nosso cliente. Assim, uma vez permitido o uso, nos responsabilizamos por adotar as 
melhores práticas para o tratamento adequado às finalidades.

Quais são as suas responsabilidades?

 Para que tudo dê certo e esteja dentro dos parâmetros legais, você deve ler esta Política de 
Privacidade e nossos Termos de Uso. Portanto, só poderá navegar em nosso site se concordar 
com esses documentos.

 Quando você preenche seus dados, em nosso site, solicitando mais informações sobre os 
serviços do SLAP.law, ou para receber conteúdos por nós produzidos. Ainda, coletamos seus dados 
se você tiver interesse em enviar seu currículo para nós. 

 Desta forma, através do site, apenas coletamos dados que você nos fornece quando deseja 
que entremos em contato com você, seja para esclarecimento de dúvidas, para a contratação de 
nossos serviços jurídicos ou para se juntar ao nosso time.

 Além do nosso site, se você contratar nossos serviços, realizaremos atividades de tratamento 
com os dados pessoais que você nos fornecer, para os fins de execução dos nossos serviços. Ao final da 
contratação, manteremos armazenados os seus dados pessoais em arquivos relacionados, para a 
comprovação de que nossos serviços foram prestados adequadamente.

Quando os seus dados são coletados e como isso acontece?

 Não. Nós não coletamos, em hipótese alguma, qualquer dado sensível sobre você. 

Há a coleta de dados sensíveis?

 Não coletamos dados pessoais ou sensíveis de crianças ou adolescentes, pois nossos serviços 
são destinados à pessoas com 18 (dezoito) anos ou mais.

E os dados de crianças e adolescentes?
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Coletamos os seguintes dados, de acordo com uma base legal e para 
as seguintes finalidades:

Quais dados são coletados e qual a finalidade do tratamento?

FINALIDADE DADOS PESSOAIS BASE LEGAL

Contato

Envio de currículo

Execução de serviços 
jurídicos

Armazenamento após 
findo 

contrato. 

Nome completo, telefone e 
e-mail

Nome completo e e-mail

Nome completo, endereço, 
e-mail, filiação, conta 

bancária, atividade 
profissional e outros

Nome completo, endereço, 
e-mail, filiação, conta bancária, 
atividade profissional e outros

Cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória

Execução de contrato e
procedimentos preliminares 

relacionados a contrato

Consentimento expresso

Consentimento expresso

 Arquivaremos e deixaremos de usar ativamente qualquer informação pessoal identificável 
sobre você sempre que você desejar. Para tanto, basta nos informar através do e-mail ola@slap.law.

 Caso você tenha se tornado nosso cliente, manteremos os seus dados pessoais necessários 
para a execução do contrato de prestação de serviços e, nesse caso, é possível que sejamos 
obrigados a armazená-los por período superior, ainda que você solicite a exclusão. 

Por quanto tempo armazenaremos seus dados?

Existe compartilhamento dos dados que coletamos?

 Podemos operar em conjunto com outras empresas numa ampla gama de
atividades, principalmente no uso de serviços auxiliares ao funcionamento do site, para obtenção 
de informações sobre os usuários e para armazenamento de dados para execução dos serviços 
jurídicos. 
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Existe compartilhamento dos dados que coletamos?

 Nós armazenamos seus dados nos sistemas internos de gestão acima 
descritos, que seguem parâmetros mínimos de segurança da informação. Apesar 
disso, nós seguimos como responsáveis pelo tratamento dos dados que coletamos 
e esses sistemas não possuem direito sobre esses dados.

 Além disso, haverá compartilhamento de dados
nas seguintes hipóteses: 

 Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, 
sempre que houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial;

 De forma automática, em caso de movimentações societárias, como fusão, 
aquisição e incorporação.

PARCEIROS DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Google Drive
 (https://drive.google.com/)

EasyJur 
(https://app.easyjur.com/)

WhatsApp 
(https://www.whatsapp.com/)

WordPress 
(https://br.wordpress.com/)

Gestor de conteúdo para internet, 
voltado para páginas eletrônicas

Armazenamento dos dados

Gestão Jurídica

Armazenamento dos dados

KingHost
(https://king.host/)

Hospedagem de site e computação 
em nuvem

 Podemos operar em conjunto com outras empresas numa ampla gama de
atividades, principalmente, no uso de serviços auxiliares ao funcionamento do site, 
para obtenção de informações sobre os usuários e para armazenamento de dados 
para execução dos serviços jurídicos. 

 Nossos parceiros somente são autorizados a utilizar os dados pessoais para os fins específi-
cos que eles foram contratados, portanto, eles não irão utilizar os seus dados pessoais para outras 
finalidades, além da prestação dos serviços previstos contratualmente. 

Os atuais parceiros com quem compartilhamos
 os seus dados são: 
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Quem tem acesso aos dados pessoais?

 Se tivermos dados pessoais sobre você, como nome, e-mail e/ou telefone por 
exemplo, somente nossos advogados, estagiários e demais colaboradores poderão 
ter acesso.

 Além disso, quanto ao armazenamento de seus dados pessoais, caso você 
queira, terá o direito de nos solicitar:

 Acesso aos dados que possuímos sobre você;

 A correção de quaisquer dados pessoais que estiverem errados;

 A retirada de seu consentimento em relação aos dados pessoais coletados 
sob a base legal do consentimento, isto é, dados que coletamos com seu 
consentimento destacado; 

 O seu esquecimento. Você poderá fazer isso pedindo sejam deletados todos 

 A portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviços jurídicos, mediante 
requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com 
a regulamentação do órgão Controlador;

 A comunicação da informação das entidades públicas e privadas com as 
quais nós realizamos uso
 compartilhado de dados;

 A oposição ao tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses 
de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na legislação.

 Se você tiver alguma dúvida ou queira solicitar quaisquer das opções acima, 
mande um e-mail para ola@slap.law.
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 Ainda, esta Política não cobre o uso de cookies por terceiros e não somos res-
ponsáveis por suas políticas e práticas de privacidade.

Fazemos uso de “Cookies” em nosso site?

Ficamos felizes que você tenha lido a nossa Política de Privacidade!

ola@slap.law (51) 2312.3000




