
 
 
 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Esta Política de Privacidade (“Política”) refere-se às políticas adotadas pelo Costa Tavares Paes 

para tratar de dados pessoais. 

 

O Costa Tavares Paes reafirma que adota e assume o compromisso de sempre adotar regras 

de boas práticas e de governança de proteção de dados pessoais, observando a legislação de 

proteção de dados em vigor. 

 

Para os fins desta Política, as referências ao “Costa Tavares Paes”, a “nós”, a “nosso(s)”, a 

“nossa(s)”, a “conosco”, significam a COSTA E TAVARES PAES SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, sociedade de advogados com sede na Avenida Paulista, nº 1.079, 10º andar, 

Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob nº 11.276.269/0001-11 e registrada junto à 

Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 12.011. 

 

 

1- Quais dados pessoais o Costa Tavares Paes pode vir a coletar sobre você? 

 

“Dados Pessoais” são dados fornecidos por Você ao Costa Tavares Paes e podem ser os 

seguintes: 

✓ nome completo; 

✓ número do CPF; 

✓ número da carteira de identidade ou do passaporte; 

✓ gênero; 

✓ profissão; 

✓ data de nascimento; 

✓ endereço de e-mail; 

✓ endereço de residência ou comercial; 

✓ números de telefone; 

✓ dados bancários. 
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2- Para que finalidade o Costa Tavares Paes utiliza os seus Dados Pessoais? 

 

O Costa Tavares Paes utiliza os seus Dados Pessoais para o seguinte: 

✓ prestar os serviços contratados por Você; 

✓ entrar em contato com Você pelo endereço de e-mail, ou números de telefone, ou SMS, 

ou pelo aplicativo WhatsApp; 

✓ viabilizar a execução de contratos e cumprir as suas obrigações contratuais; 

✓ cumprir as suas obrigações legais; 

✓ para fins de segurança, controlar a entrada de terceiros nas suas instalações; 

✓ para o exercício regular de direitos em processo judicial, procedimento administrativo ou 

arbitral. 

✓ se necessário, para tratar incidentes de segurança, detectar e resolver fraudes. 

 

Você poderá solicitar ao Costa Tavares Paes que não trate os seus Dados Pessoais para alguma 

finalidade indicada acima. Observamos, contudo, que se Você não permitir a utilização de 

determinados dados, o Costa Tavares Paes poderá não conseguir cumprir alguma finalidade 

para qual o Dado Pessoal é necessário.  

 

O Costa Tavares Paes não vende ou aluga os seus Dados Pessoais. 

 

O Costa Tavares Paes adota as medidas técnicas e administrativas necessárias, disponíveis e 

razoáveis para proteger os Dados Pessoais e prevenir a ocorrência de incidentes.   

 

 

3- Com quem o Costa Tavares Paes compartilha os seus Dados Pessoais? Transferência dos 

Dados Pessoais para o exterior. 

 

Os seus Dados Pessoais poderão ser compartilhados: 

✓ com fornecedores que auxiliam o Costa Tavares Paes a cumprir as suas atividades, a 

exemplo de paralegais, tradutores, cartórios; 

✓ com fornecedores que auxiliam o Costa Tavares Paes a cumprir com suas obrigações 

legais; 

✓ com prestadores de serviços de tecnologia da informação, de logística; 

✓ com autoridades governamentais, judiciais, policiais. 
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Na eventualidade de ser necessária a transferência de Dados Pessoais para o exterior, essa 

transferência será feita em estrita observância à legislação de proteção de dados em vigor. 

 

O Costa Tavares Paes adota cláusulas nos contratos com os fornecedores e terceiros prevendo 

a obrigação do cumprimento da legislação de proteção de dados por eles. 

 

 

4- Por quanto tempo o Costa Tavares Paes mantém os seus Dados Pessoais? 

 

O Costa Tavares Paes mantém os seus Dados Pessoais: 

✓ pelo tempo necessário para o cumprimento da finalidade para a qual foi coletado; 

✓ pelo tempo necessário para o exercício regular de direitos em processo administrativo ou 

judicial, ou procedimento arbitral; 

✓ pelo tempo necessário para o cumprimento de obrigações legais. 

 

Nos casos em que for solicitado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados, o Costa 

Tavares Paes cessará o tratamento quando Você cancelar esse consentimento, mantendo os 

Dados Pessoais conforme as hipóteses acima. 

 

 

5- Utilização de Cookies e tecnologias semelhantes   

  

Cookies são pequenos arquivos de dados que são colocados no seu computador ou em outros 

dispositivos, como smartphones ou tablets, enquanto Você navega em um website (“Cookies").   

 

O Costa Tavares Paes utiliza Cookies com o objetivo de:  

✓ fornecer recursos e serviços essenciais;  

✓ avaliar o nosso website, para podermos melhorá-lo;   

✓ impedir atividades fraudulentas;  

✓ melhorar a segurança do nosso website. 
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Na hipótese de Você ser direcionado para um website de terceiro, o Costa Tavares Paes não se 

responsabiliza pelo tratamento que esse terceiro faça dos seus Dados Pessoais. Se você 

interagir conosco por meio de redes sociais, nós não nos responsabilizamos pelo tratamento que 

terceiros eventualmente façam dos seus Dados Pessoais. 

 

 

6- Quais são os seus direitos? 

 

Você tem direito de acesso às informações sobre o tratamento dos seus Dados Pessoais para: 

✓ confirmar a existência de tratamento; 

✓ acessar os dados; 

✓ corrigir ou solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

✓ solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 

ou tratados em desconformidade com o disposto na lei; 

✓ solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto; 

✓ solicitar a eliminação dos Dados Pessoais tratados com base no seu consentimento, 

observados os termos da lei; 

✓ solicitar informação das entidades públicas e privadas com as quais nós realizamos uso 

compartilhado dos Dados Pessoais; 

✓ solicitar informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 

consequências da negativa; 

✓ solicitar a revogação de consentimento dado. 

 

Você poderá exercer esses direitos mediante solicitação enviada ao seguinte endereço 

eletrônico: encarregado@ctpadv.com.br 

 

Para exercer esses direitos, Você deverá apresentar provas da sua identidade. Nenhuma 

solicitação é processada pelo Costa Tavares Paes  sem a comprovação de que o requerente é 

o legítimo titular dos Dados Pessoais objetos do pedido, para evitarmos a violação de dados em 

decorrência de pedidos fraudulentos, preservando, assim, os dados tratados, sempre conforme 

os preceitos da legislação vigente. 
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7- Como Você pode entrar em contato com o Costa Tavares Paes? 

 

Se Você tiver qualquer dúvida, reclamação sobre o tratamento dos seus Dados Pessoais, entre 

em contato com o Costa Tavares Paes pelo endereço eletrônico abaixo:  

 

encarregado@ctpadv.com.br 

 

  

8- Alterações/Atualizações desta Política de Privacidade 

 

Esta Política de Privacidade poderá ser revisada e alterada a qualquer tempo pelo Costa Tavares 

Paes, sempre que julgar necessário ou por determinação legal, sem aviso prévio. As novas 

versões serão publicadas no seu website. Recomendamos que Você reveja esta Política 

regularmente. 

 

 

Última atualização: Julho de 2021 
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