POLÍTICA DE PRIVACIDADE E
TERMOS DE USO

Bem-vindo(a)!
O Candido de Oliveira Advogados (“CDO” ou “ESCRITÓRIO”) dá boas-vindas a você que acessa o
nosso site (www.cdoadvogados.com.br) ou, de algum modo, utiliza nossa plataforma online
(“Usuário”) para acessar nossos serviços relacionados (“Serviços”).
Há mais de 130 anos prestando serviços jurídicos de excelência ao mercado, o CDO tem o
compromisso inegociável de respeitar a privacidade dos Usuários, como parte dos princípios
estruturais e valores éticos que informam nosso Código de Condutas. Pedimos que leia
atentamente os termos de uso abaixo (“Termos de Uso”) que explicam como são tratados os
dados pessoais fornecidos pelos Usuários quando acessam e/ou utilizam nossa plataforma,
inclusive sobre quais informações são necessárias para sua boa navegação e experiência digital,
bem como aquelas utilizadas para fornecer Serviços indicados em nosso site, tais como a
possibilidade de inscrição para o recebimento de newsletter e participação em eventos.
A aceitação dos Termos de Uso é condição indispensável para a utilização do nosso site e de
nossos Serviços. Caso não concorde com quaisquer dos Termos de Uso, recomendamos não
acessar ou utilizar nosso site. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail
privacidade@co.adv.br. Acreditamos que os Usuários têm não só o direito de conhecerem
nossas políticas, sempre via tratamento cordial, como também, se sintam inteiramente
confortáveis para discutirem sobre nosso relacionamento, a qualquer momento.

1.

NOSSO SITE

Nosso site e Serviços podem apresentar materiais derivados de conteúdos de propriedade do
CDO e/ou fornecidos por este ou outras fontes, tais como imagens, textos, dados, vídeos,
marcas, logos, informações diversas sobre o CDO e suas áreas de prática (“Documentos”).
As informações disponibilizadas em nosso site e Serviços constituem materiais meramente
informativos e não devem ser consideradas, de nenhum modo, como opiniões, recomendações
ou pareceres legais. Análises jurídicas sobre casos concretos devem ser previamente
submetidas à área de expertise do CDO, sempre sob a responsabilidade e acompanhamento de
um sócio do ESCRITÓRIO. Não oferecemos ou nos responsabilizamos por consultorias de
serviços que desrespeitem esta condição ou que, por sua natureza técnica, devam ser
contratados junto a outros prestadores, tais como atuarial, contábil, consultoria de
investimento ou qualquer outra derivada das informações contidas nos Documentos
disponibilizados. Caso necessite de mais informações ou recomendações para o seu caso,
consulte a aba “CONTATO” em nosso site.

2.

DADOS COLETADOS

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018), ao acessar nosso
site, o CDO coleta as seguintes informações dos Usuários no momento em que estes se
cadastram na Plataforma: nome; organização da qual faz parte; cargo na organização; endereço
de e-mail e idioma para correspondência (“Dados Pessoais”). Esses dados são coletados com o
propósito de abastecer cadastros internos e para envios de newsletter, inscrição em eventos.
Não coletamos Dados Pessoais por meio de cookies, pixel, beacons ou outras ferramentas
semelhantes com fim único para atender a obrigações legais, previstas na Lei Geral de Proteção
de Dados.
Além disso, coletamos dados dos dispositivos a partir dos quais os Usuários acessam nosso
site, tais como IP, data e hora de acesso à nossa plataforma (“Dados de Dispositivos”), com a
finalidade de gerar análises estatísticas acerca da utilização da plataforma e cumprir com
obrigações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018).
O CDO não utiliza ou comercializa Dados Pessoais ou de Dispositivos à terceiros. Eventual
compartilhamento de dados com parceiros ou filiais do CDO apenas ocorrerá mediante
expresso consentimento do Usuário, visando o atendimento de Serviços.

3.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

O CDO é detentor de todos as informações disponibilizados no site, assim como dos direitos
autorais, direitos de propriedade intelectual, direitos conexos, marcas, logos, e quaisquer
outros elementos protegidos pela legislação brasileira, registrados ou não. A exatidão,
integridade, adequação ou atualidade do conteúdo e de qualquer informação disponível neste
ou por meio deste site é resultante da liberdade do CDO em gerir o material disponibilizado
aos Usuários.
Salvo com o consentimento expresso do ESCRITÓRIO, é vedado o uso, cópia, reprodução, das
informações que constem em nosso site, - salvo para fins de compartilhamento de fonte ou
endereço eletrônico para contactar nossos profissionais ou acessar nossos Serviços – bem
como qualquer uso ou forma associação do nome, logo ou marca CDO. No mais, o CDO
concede a seus Usuários a permissão para fazer o download, imprimir e armazenar
temporariamente os nossos Documentos, desde que a finalidade seja para o seu próprio uso
pessoal.

4.

CONTEÚDOS DE TERCEIROS

Os websites, ferramentas ou serviços de terceiros referidos em nosso site ou relacionados aos
nossos Serviços (“CONTEÚDOS DE TERCEIROS”) não são controlados pelo CDO. O uso de
CONTEÚDOS DE TERCEIROS é feito sob seu próprio risco e não implica em um aval do CDO. No
mais, quando você acessa quaisquer CONTEÚDOS DE TERCEIROS, seus direitos e obrigações
serão regidas pelos contratos e políticas relacionadas ao uso dos CONTEÚDOS DE TERCEIROS,
inclusive no que tange o tratamento de seus Dados Pessoais.
O ESCRITÓRIO não presta qualquer garantia ou condições relacionadas aos CONTEÚDOS DE
TERCEIROS e não pode ser responsabilizar por quaisquer perdas ou danos ou mau uso de
informações causados pelo uso daqueles.

5.

DADOS DE MENORES

O nosso site e Serviços não foram formulados ou destinados ao uso de indivíduos menores de
12 (doze) anos e, portanto, se você for menor de 12 (doze) anos, solicitamos que você não use
o nosso site ou Serviços tampouco nos forneça qualquer informação pessoal. Se você for maior
de 12 (doze) anos e menor de 18 (dezoito) anos, a sua aceitação destes Termos de Uso deve ser
manifestada com a assistência ou representação do seu responsável legal, nos termos da
legislação aplicável. Se tomarmos conhecimento de que coletamos dados de menores que não
observem as condições acima, desconsideraremos tais informações e não as manteremos em
nossas bases.

6.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

Investimos em tecnologia de proteção e fazemos nosso melhor buscando propiciar a segurança
e privacidade dos Usuários. Contudo, nenhum site ou plataforma é completamente seguro ou
infalível. Desse modo, não podemos garantir que nossa plataforma ou Serviços estejam imunes
a interrupções de acesso, erros ou mesmo componentes destrutivos ou prejudiciais, que
possam ameaçar a integridade de informações, arquivos, dados ou mesmo aparelhos dos
Usuários, tais como ocorrido em ataques cibernéticos. Assim, nosso site e Serviços podem
sofrer com indisponibilidades temporárias, restrições ou suspensões de acesso, seja por razões
administrativas ou outras que estejam fora de nosso alcance. Nesse sentido, o acesso
ininterrupto ao nosso site e Serviços também pode ser afetado por certos fatores que estão
fora de nosso controle razoável (um "Evento de Interrupção do Serviço").
Assim, é importante esclarecer que em caso de ocorrência de um em caso de evento danoso
detectado por nosso sistema de segurança que possa comprometer a integridade das
informações coletadas (“Evento Danoso”), ou de Evento de Interrupção do Serviço, não nos
responsabilizamos por qualquer perda ou dano decorrente. Além disso, também não podemos
nos responsabilizar por danos de qualquer natureza causados pela quebra de privacidade ou
segurança de dados dos Usuários durante a conexão de seu dispositivo móvel à internet ou
meio de serviços oferecidos por terceiros (redes wifi). Contudo, em caso de Evento Danoso,
daremos pronta ciência aos Usuários, os quais poderão contar com nossa assessoria para
resguardar seus direitos.

7.

ALTERAÇÕES RELACIONADAS A ESSA POLÍTICA

O CDO se reserva o direito de alterar o presente Termo, bem como a introduzir modificações e
atualizações no site, nos Serviços e demais funcionalidades disponibilizadas a qualquer tempo,
a seu exclusivo critério, que serão previamente informados ao Usuário, antes da sua entrada
em vigor.

8.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os termos e condições relacionados ao Serviço estão contidos nestes Termos de Uso.
Nenhuma comunicação verbal que você possa ter conosco substituirá, prevalecerá ou de
qualquer forma alterará estes Termos ou qualquer parte deles, a menos que seja por nós
confirmado por escrito.
Se qualquer disposição contida nestes Termos de Uso for considerada inválida ou anulada por
qualquer tribunal, estatuto, norma ou de outra forma, o restante destes Termos Uso não será
afetado

9.

LEI E FORO APLICÁVEIS

Estes Termos de Uso serão regidos e interpretados de acordo com as leis vigentes no Brasil.
As Leis e tribunais brasileiros terão jurisdição exclusiva (nos termos de fixação de competência
prevista na legislação brasileira) para resolver qualquer reclamação ou controvérsia que surja
sob ou em relação a estes Termos.

10.

CONTATO

Em caso de perguntas, comentários ou dúvidas relativos a estes Termos de Uso, por favor, entre
em contato conosco via e-mail para privacidade@co.adv.br.
CANDIDO DE OLIVEIRA ADVOGADOS

