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1. OBJETIVO
Comprometido em respeitar a sua privacidade e prezar pela
transparência, elaboramos a presente política de privacidade com o objetivo
de proporcionar um claro entendimento sobre como é realizado o tratamento
dos seus dados pessoais em nosso site. Tratamos apenas os dados pessoais
enquanto forem necessários e adequados para as finalidades que embasam a
coleta, sempre atentos às bases legais de tratamento.
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2. QUAIS OS DADOS COLETADOS, A
FORMA E A FINALIDADE DA COLETA?
Dados fornecidos diretamente por você: nome e email, através dos formulários presentes
no website.
Dados tratados indiretamente: por meio de cookies e plug-ins de terceiros enviados ao
seu navegador, pelo wordpress, necessários para o bom funcionamento do site, os quais não
possibilitam a identificação do usuário.
Além disso, poderemos coletar seus dados para identificar e disponibilizar conteúdo do
seu interesse e lhe encaminhar:
a- comunicados institucionais;
b- newsletters e/ou informativos;
c- convites;
d- materiais de eventos produzidos pelo escritório;
e- pesquisas institucionais.
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3. POR QUANTO TEMPO VAMOS
RETER OS SEUS DADOS PESSOAIS?
Armazenamos e mantemos os seus dados:
a- pelo tempo exigido por lei;
b- até o término do tratamento dos dados pessoais, ou seja,
quando do alcance da finalidade ou quando os dados
deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance
da finalidade ou quando o titular estiver em seu direito
de solicitar o término do tratamento e a exclusão de
seus dados ou quando houver determinação legal nesse
sentido;

4. QUEM É O CONTROLADOR DOS
DADOS PESSOAIS?
O Mosimann-Horn Advogados será o controlador de
seus dados pessoais. Para a finalidade da legislação aplicável,
controlador é a quem compete as decisões relativas ao
tratamento de dados pessoais.

c- pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse do
Mosimann-Horn, conforme o caso;
d- pelo tempo necessário para resguardar o exercício regular de
direitos do Mosimann-Horn.
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5. COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

O Mosimann-Horn poderá, excepcionalmente, compartilhar os seus dados
pessoais com provedores de software e outras tecnologias da informação, para a
finalidade de geração de cadastro, documentação e eventuais providências essenciais
ao bom funcionamento das funcionalidades oferecidas no site, os quais poderão:
• utilizar o nome e o email fornecido;
• coletar informações sobre o dispositivo do usuário e interações com o email
do titular;
• coletar informações sobre o dispositivo e os aplicativos que o titular utiliza
para acessar emails enviados através dos referidos provedores, como o
endereço IP, o sistema operacional, a ID de navegador e outras informações
sobre o sistema e conexão do usuário;
• coletar dados de uso sobre as interações do titular com emails enviados
através dos referidos provedores, que podem incluir datas e horários em que
foram acessados os emails e as atividades de navegação.
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6. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS EM
RELAÇÃO AOS SEUS DADOS PESSOAIS
Você possui diversos direitos em relação aos seus dados pessoais, os quais o
Mosimann-Horn se compromete em assegurar, dentre eles:
a- a confirmação da existência de tratamento;
b- o acesso aos dados;
c- a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
d- a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade;
e- a portabilidade a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa;
f- a informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou o uso compartilhado de dados.
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7. PROTEÇÃO E SEGURANÇA

8. SITES DE TERCEIROS

O Mosimann-Horn está engajado com a segurança dos seus
dados pessoais. Adotamos precauções para manter essa proteção,
empregando sistemas de segurança e procedimentos adotados pelo
mercado para a proteção dos seus dados.

É possível que em nosso site ofereçamos links para
outros sites na internet. O Mosimann-Horn, contudo, não se
responsabiliza por esses sites e não compartilha, subscreve,
monitora ou aceita a forma como esses sites tratam os seus
dados pessoais. Recomendamos observar as respectivas políticas
de privacidade de tais sites, para compreensão do tratamento de
seus dados pessoais.
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9. DÚVIDAS | CONTATO

10. ALTERAÇÕES

Caso você entenda que seus dados foram utilizados de maneira
incompatível com esta Política ou com as suas escolhas enquanto
titular, ou, ainda, se você tiver outras dúvidas, comentários ou
sugestões, entre em contato conosco através do endereço eletrônico
de email privacidade@mh.adv.br.

O Mosimann-Horn se reserva o direito de alterar esta
Política de Privacidade a qualquer momento, mediante
publicação da versão atualizada nesta página.
A presente Política de Privacidade entra em vigor em 15 de
maio de 2022.
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SEDE

CONTATO

Praça Pereira Oliveira, 64 - 3º Andar
88010-540 | Santa Catarina - SC

E-mail: contato@mh.adv.br
Fone: +55 48 32223738
www.mh.adv.br

Voltar ao sumário

10

