
Política de Privacidade 

Colares Advogados 
 

Nós, do Colares Advogados, prezamos pela sua privacidade. A proteção de dados pessoais faz parte 

da nossa atuação e da nossa rotina. Elaboramos esta Política para que você possa entender, de forma 

clara e simples, quais são nossas práticas em relação à sua privacidade e à proteção de seus dados 

pessoais. 

Queremos que você navegue pelo nosso site tranquilamente, sabendo que sua privacidade não corre 

riscos e que nos comprometemos a ser transparentes. Caso, após ler essa Política de Privacidade, 

você tenha qualquer dúvida sobre o tratamento de seus dados pessoais, por favor, não hesite em nos 

contatar pelos canais que identificamos ao final deste documento. 

 

+ De que trata essa Política de Privacidade?  

Essa política é referente ao tratamento de dados 

que identifiquem ou sejam capazes de identificar 

visitantes do nosso site, incluindo dados 

referentes a seus dispositivos móveis, os quais 

são considerados dados pessoais. 

+ Quais dados pessoais tratamos? 

Para acessar o nosso site e o seu conteúdo, você 

não precisa se identificar ou realizar qualquer 

cadastro. Nós não coletamos seus dados pessoais 

quando você acessa ou navega por nossa página, 

nem utilizamos cookies1.  

Ou seja: não coletamos qualquer dado pessoal 

de forma automática. 

A única ocasião em que coletaremos seus dados 

pessoais será caso você os forneça livremente ao 

entrar em contato conosco, por meio de 

qualquer dos endereços de e-mail disponíveis no 

site ou por nossos telefones de contato, com 

dúvidas, solicitações ou outras mensagens. 

Portanto, ao contatar-nos, pedimos que tenha 

consciência e cautela com os dados e anexos que 

nos enviar, pois eles podem conter informações 

que você não necessariamente deseje 

disponibilizar.  

 

 
11Cookies são pequenos arquivos gravados no dispositivo utilizado para acessar o site, que permitem identificar a 

localização do usuário, bem como reconhecê-lo em outros acessos. 

+ Para que utilizamos os dados pessoais? 

Os dados pessoais que você nos disponibilizar 

serão utilizados com a única e exclusiva finalidade 

de responder a sua solicitação, retornar o seu 

contato ou atender, se possível, ao motivo pelo 

qual você entrou em contato conosco. Nesse 

caso, utilizaremos seus dados de contato e 

eventuais outros dados pessoais que você 

disponibilize em sua mensagem ou ligação com 

base em nosso legítimo interesse de retornar os 

contatos de nossos usuários e atender às suas 

solicitações, caso possível.  

Nós garantimos que nunca usaremos seus dados 

para outras finalidades sem informá-lo a respeito 

e obter seu consentimento prévio.  

+ Compartilhamos seus dados com terceiros?  

Apenas compartilhamos seus dados pessoais 

com o Google, com a única finalidade de 

armazenamento dos dados no ambiente nuvem 

contratado por nós. Lá, seus dados pessoais 

estarão sujeitos a níveis de proteção adequados, 

atendendo aos mais altos padrões de segurança 

da informação. Para mais informações sobre o 

tratamento de dados pessoais pelo Google, 

acesse sua política de privacidade em: 

https://policies.google.com/  

https://policies.google.com/


Nós não compartilhamos seus dados com 

quaisquer outros terceiros e não venderemos 

seus dados pessoais em qualquer hipótese.  

+ Como protegemos seus dados pessoais?  

Seus dados pessoais trafegam e são 

armazenados de forma segura em nosso banco 

de dados em nuvem, além de estarem sujeitos a 

autorizações de acesso restritas, com logs de 

atividades e ferramentas de recuperação.  

+ Por quanto tempo mantemos seus dados? 

Armazenaremos seus dados pessoais somente 

durante o período necessário para o 

cumprimento das finalidades pelas quais você 

entrar em contato conosco.  

Caso você entre em contato conosco para com 

uma pergunta, comentário ou solicitação simples, 

responderemos e excluiremos seus dados 90 dias 

após o contato ser finalizado. 

Já no caso de você entrar em contato para se 

candidatar a trabalhar conosco e nos envie seu 

currículo e outros dados pessoais por e-mail, 

armazenaremos seus dados pessoais durante o 

processo seletivo. Caso não exista vaga aberta no 

momento ou você não seja selecionado, mas 

tenhamos interesse no seu perfil, 

armazenaremos seus dados por até 2 anos, para 

que possamos contatá-lo novamente a respeito 

de outras oportunidades. Nesse caso, o 

informaremos a respeito para que, caso não 

tenha interesse na manutenção de seu currículo, 

você possa solicitar a exclusão de seus dados, o 

que faremos imediatamente. 

Encerrado esses prazos, seus dados serão 

permanentemente deletados dos nossos 

arquivos e não será possível recuperá-los. 

Caso você queira solicitar a exclusão de alguns de 

seus dados pessoais antes do fim do prazo de 2 

anos ou antes da execução da finalidade 

solicitada, entre em contato conosco pelos canais 

indicados ao fim dessa Política. Observe que, 

nesse caso, é possível que o cumprimento da 

finalidade pela qual você entrou em contato 

conosco reste prejudicada pela exclusão de algum 

dado pessoal considerado necessário para o seu 

atendimento.  

+ Quais são seus direitos?  

Você tem direito de, a qualquer momento: 

• obter confirmação de que tratamos seus dados 

pessoais 

• acessar seus dados pessoais 

• corrigir eventuais dados incompletos, 

desatualizados ou inexatos  

• solicitar a eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou que você entenda serem objeto de 

tratamento ilegal 

• obter informações sobre terceiros com quem 

compartilhamos seus dados 

Caso deseje exercer qualquer desses direitos, por 

favor, entre em contato conosco pelos meios 

indicados ao fim dessa Política de Privacidade, 

que estaremos prontos para atender à sua 

solicitação, em um prazo máximo de 15 dias.  

Para tanto, poderemos solicitar algumas 

informações adicionais, que serão utilizadas 

exclusivamente para fins de verificação da sua 

identidade e armazenadas por até 3 anos para o 

caso de termos que comprovar que os direitos 

foram exercidos realmente por você. 

+ Alterações na Política de Privacidade  

Poderemos alterar essa Política de Privacidade a 

qualquer momento, caso nossas práticas mudem. 

Novas versões desta Política apenas valerão para 

dados coletados após sua respectiva atualização 

e publicidade em nosso site.  

+ Canais de contato 

Caso, após a leitura de nossa Política de 

Privacidade, você queira exercer seus direitos de 

titular de dados ou tenha qualquer dúvida, 

comentário ou sugestão que gostaria de 

compartilhar conosco a respeito de nossas 

práticas de privacidade e proteção de dados 

pessoais, por favor, entre em contato conosco 

pelo telefone +55 81 3048-1202 ou através do 

nosso e-mail: contato@colareslaw.com.br 

mailto:contato@colareslaw.com.br

