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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO ESCRITÓRIO BOCAYUVA ADVOGADOS
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INTRODUÇÃO
O escritório Bocayuva Advogados está comprometido com a conscientização dos usuários de seu
site, clientes pessoas físicas e representantes, sócios ou quaisquer outros indivíduos relacionados
aos clientes pessoas jurídicas Bocayuva Advogados em relação aos dados pessoais tratados.
Com o compromisso de respeitar a sua privacidade e prezar pela transparência, o escritório
Bocayuva criou essa política de privacidade (“Política de Privacidade”) para proporcionar um
claro entendimento sobre como tratamos dos dados pessoais. Para mais informações acerca do
tratamento de dados pessoais, entre em contato com o Encarregado através do e-mail
contato@bocayuvaadvogados.com.br
Nesse sentido, a presente Política de Privacidade (“Política”) explica de maneira clara e acessível
como as suas informações e dados serão coletados, usados, compartilhados e armazenados por
meio dos nossos sistemas.
Esta aplicação e seu conteúdo ("BOCAYUVA") são controlados e operados pelo próprio
Escritório. Todos os direitos reservados.
Este termo de uso tem por objeto definir as regras a serem seguidas para a utilização do Escritório
Bocayuva ("Termos de Uso"), sem prejuízo da aplicação da legislação vigente.
Ao ser cliente ou parceiro do BOCAYUVA ADVOGADOS, você automaticamente concorda
com este termo de uso, responsabilizando-se integralmente por todos e quaisquer atos
praticados por você.
2. CONTROLE DOS DADOS
O escritório Bocayuva Advogados será o controlador de seus dados pessoais. Para fins da
legislação aplicável, controlador é a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais.

3. DADOS PESSOAIS TRATADOS
Nos limites permitidos pela legislação aplicável, o escritório Bocayuva poderá tratar os dados
pessoais, tais como: nome completo; endereço; data de nascimento; nacionalidade; dados de
documento(s) de identificação (tais como RG, CPF, CNH, OAB, conforme aplicável), endereço
de e-mail; número do telefone; Dados acadêmicos e profissionais: empresa que trabalha;
profissão; cargo; escolaridade. Na prestação dos serviços jurídicos, escritório poderá ter acesso e

tratar um grande repertório de dados pessoais seus ou até mesmo dados pessoais de outros
envolvidos em um determinado caso.

4. DA PRIVACIDADE DAS INFORMAÇÕES
(i)

O Usuário/cliente/parceiro é responsável por cumprir todas as exigências previstas na Lei

Geral de Proteção de Dados aplicáveis a ele em relação ao Tratamento de Dados Pessoais a serem
coletados, armazenados e processados.

(ii)

Todos os dados pessoais ou informações prestados pelos clientes/usuários serão

devidamente armazenados nos servidores/nuvem do escritório Bocayuva Advogados, que adotará
todas as medidas de segurança e confidencialidade quanto as informações sigilosas.

5.

DIREITOS EM RELAÇÃO AOS SEUS DADOS PESSOAIS

(i) confirmação de tratamento; (ii) acesso; (iii) correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados; (iv) anonimização, bloqueio ou eliminação; (v) portabilidade; (vi) eliminação;
(vii) informações sobre compartilhamento; (viii) informação sobre a possibilidade de não fornecer
consentimento e sobre as consequências da negativa; (ix) revogação do seu consentimento, caso
tenhamos solicitado isso de você; e (x) direito de petição à Agência Nacional de Proteção de Dados
(ANPD). Há circunstâncias que podem restringir o exercício de alguns direitos previstos em lei,
como, por exemplo, quando o fornecimento das informações puder revelar algum
segredo/confidencialidade do escritório Bocayuva.

6.

MONITORAMENTO

O escritório Bocayuva se reserva no direito de monitorar seu site, suas informações nos diários
oficiais e dados pertinentes a outras plataformas utilizados pelo escritório, principalmente para
assegurar que as regras descritas em nosso Termos de Uso/políticas de privacidade estão sendo
observadas, ou ainda se não há violação ou abuso das leis aplicáveis.

7.

CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O cliente poderá ter livre acesso aos seus dados a qualquer momento. Caso não estejam corretos
ou não correspondam à verdade, poderá pedir a sua atualização, retificação, modificação, o seu
cancelamento ou o registro de anotação complementar, gratuitamente, mediante requerimento

escrito por e-mail para: contato@bocayuvaadvogados.com.br. Neste momento, excluíremos
todas os dados que tenhamos recebido e que dependam de Consentimento para o seu tratamento
na forma da lei vigente à época da sua solicitação de atualização/correção.
Os Dados Pessoais poderão ser mantidos em arquivo interno, indisponível para terceiros. Eles não
serão, em nenhuma hipótese, divulgados, compartilhados ou repassados a nenhum cliente ou
parceiro.

8.

COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES

Nós utilizamos cookies, que são arquivos de texto gerados e armazenados no seu navegador ou
aparelho por sites, aplicativos e anúncios online. Os cookies poderão ser utilizados para as
seguintes finalidades: autenticar usuários, lembrar preferências e configurações do usuário. Se
você não concorda com o uso desses cookies, você pode desativá-los a qualquer momento,
ajustando as configurações do seu navegador. Os navegadores são diferentes, portanto, consulte o
menu de configurações do seu navegador para obter instruções sobre como alterar suas
preferências de cookies. Se você optar por não receber cookies, nossos sites podem não funcionar
corretamente e alguns recursos podem ficar indisponíveis. Um cookie é um pequeno arquivo de
texto que é armazenado pelo seu navegador quando você visita um site. Quase todos os sites usam
tecnologia de cookies. Os cookies podem armazenar certas informações, como o seu endereço IP,
informações sobre o conteúdo que você visualiza, informações sobre o conteúdo que você fornece
para que você não tenha que digitá-lo novamente cada vez que visitar nosso site e suas preferências
e configurações. Os cookies também nos ajudam a fornecer-lhe conteúdo personalizado, acelerar
a navegação em nosso website e nos permitem saber mais sobre sua visita e uso de serviços online.
Quatro tipos de cookies podem ser utilizados em nossos sites: cookies estritamente necessários,
cookies de desempenho, cookies funcionais e cookies para fins de marketing.

9.

SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

Todos os dados são confidenciais e somente as pessoas com as devidas autorizações terão acesso
a eles. O escritório Bocayuva Advogados empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado
para garantir a segurança dos nossos sistemas e dos seus dados armazenados. Nossos servidores
estão localizados em diferentes locais para garantir estabilidade e segurança, e somente podem ser
acessados por meio de canais de comunicação previamente autorizados.
Todas as suas informações serão, sempre que possível, criptografadas, caso não inviabilizem o

seu uso pela plataforma. A qualquer momento você poderá requisitar cópia dos seus dados
armazenados em nossos sistemas. Manteremos os dados e informações somente até quando estas
forem necessárias ou relevantes para as finalidades descritas nesta Política, ou em caso de períodos
pré-determinados por lei, ou até quando estas forem necessárias para a manutenção de interesses
legítimos do Escritório Bocayuva Advogados.

10.

ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O escritório Bocayuva Advogados se reserva no direito de alterar essa Política quantas vezes
forem necessárias, visando fornecer aos nossos clientes e parceiros mais segurança, conveniência,
e melhorar cada vez mais a sua experiência. Para facilitar, indicamos no início do documento a
data da última atualização. Caso sejam feitas alterações relevantes que ensejem novas
autorizações, publicaremos uma nova política de privacidade.

11. LEI APLICÁVEL
Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa
do Brasil. Fica eleito a circunscrição judiciária de Brasília, Distrito Federal, como o competente
para dirimir quaisquer questões porventura oriundas do presente documento, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

