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O escritório L.O. Baptista Advogados (“L.O. Baptista” ou “L.O.”), através de sua Política de
Privacidade, informa a você, Usuário, sobre o tratamento oferecido aos seus dados pessoais
na forma da legislação em vigor.
A partir da aceitação da presente Política de Privacidade, as seguintes regras serão aplicáveis
a você e aos seus dados pessoais no âmbito do seu relacionamento com o L.O. Baptista.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Como condição essencial e necessária de uso e acesso aos conteúdos jurídicos do Website
oferecidos pelo L.O. Baptista ou à tecnologia da informação disponibilizada pelo L.O Baptista,
o Usuário, ao aceitar esta Política de Privacidade, confirma que realizou a leitura completa e
atenta da presente Política de Privacidade, e que concorda com o seu conteúdo, manifestando,
assim, sua livre e expressa concordância com os termos aqui estipulados.
Se houver qualquer dúvida em relação a esta Política de Privacidade, por favor entre em
contato através do e-mail comunicacao@baptista.com.br.
DEFINIÇÃO DE USUÁRIO
Considera-se “Usuário” toda a pessoa física maior de 12 (doze) anos de idade que acessar o
conteúdo do Website do L.O. Baptista e utilize seus serviços, inserindo seus dados pessoais
em nosso link de Contatos, Carreira, para recebimento de newsletter ou que efetuar a sua
inscrição para eventos ou cursos oferecidos pelo L.O. Baptista.
Informamos que o Website do L.O. Baptista não foi concebido para o acesso infantil e, dessa
forma, recomenda-se que não seja acessado por menores de 12 (doze) anos de idade.
Cabe ao Usuário o dever de prestar informações corretas e atualizadas. O L.O. Baptista não se
responsabiliza pela precisão ou veracidade nas informações prestadas pelo Usuário.
COLETA DE DADOS E REGISTRO DE ATIVIDADES
Por meio do link https://www.baptista.com.br/carreira/, o próprio usuário fornece ao L.O
Baptista, voluntariamente, o seu nome, endereço de e-mail e realiza o upload de um arquivo de
texto, no formato pdf, contendo o resumo da suas qualificações técnicas e profissionais ou o
seu curriculum vitae que poderá ou não conter sua fotografia. Alternativamente, o usuário
poderá optar por fornecer suas informações profissionais através de link de acesso à sua
página pública do LinkedIn ou de outro website ou rede social que contenha os seus dados
profissionais.

Os dados pessoais disponibilizados pelo Usuário por meio desse link serão coletados e
transmitidos ao Departamento de Recursos Humanos do L.O. Baptista.
Por meio do link, denominado “Contato”, serão coletados o nome, o endereço de e-mail e a
solicitação inserida pelo Usuário.
O Website do L.O. Baptista poderá, ainda, requerer informações pessoais como o seu local de
trabalho, o cargo ou sua posição dentro da pessoa jurídica onde presta serviços.
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A partir da navegação do Usuário, o L.O. Baptista poderá, ainda, realizar o tratamento de
dados considerados como pessoais tendo em vista as atividades realizadas pelo Usuário
coletadas por meio de logs ou de cookies.
O Website do LO Baptista utiliza cookies definidos pelo serviço de CloudFlare para
identificação de tráfego web confiável. Este cookie não armazena qualquer tipo de dado
pessoal do usuário e seu prazo de conservação nos sistemas será de 5 (cinco) anos.
Utilizamos, ainda, os cookies definidos pelo serviço do Google Analytics ou do tipo _gid. Estes
cookies podem obter informações sobre o endereço de IP, o navegador utilizado, as
configurações de idioma e as páginas acessadas. Referidos dados serão utilizados de forma
anônima, apenas, para fins analíticos, e serão descartados assim que a análise de dados
anonimizados for realizada o que ocorre, no máximo, em 02 anos.
São utilizados cookies do tipo _gat que apenas recolhem dados sobre um número elevado de
pedidos em uma página. Neste cookie, alguns pedidos de acesso à página são bloqueados e
os resultados podem ser acessados pelo administrador do sistema.
Durante a navegação em nosso Website, o Usuário poderá ser conduzido, via link, a acessar
conteúdo ou serviços fornecidos por terceiros, que poderão coletar suas informações em
plataformas que adotam suas próprias Políticas de Privacidade.
O Usuário será o responsável por acessar e tomar conhecimento sobre as Políticas de
Privacidade contidas nas plataformas de terceiros em relação ao Website do L.O. Baptista,
podendo aceitá-las ou não. O L.O. Baptista não será responsável pela Política de Privacidade
nem pelo conteúdo de quaisquer dos Websites, conteúdos ou serviços fornecidos por terceiros,
ainda que o Usuário tenha acesso a este terceiro por meio de link disponibilizado em nosso
Website.
Além do fornecimento e coleta de dados pessoais através do Website, o L.O. Baptista poderá
vir a ter acesso a informações pessoais de clientes e terceiros fornecidos ou obtidos durante a
prestação de serviços jurídicos, as quais estarão sujeitas ao sigilo profissional.
USO DOS DADOS
Os dados coletados por meio de acesso ao link https://www.baptista.com.br/carreira/ serão
utilizados exclusivamente para o processo de seleção referente a vagas de trabalho
disponibilizadas pelo Departamento de Recursos Humanos do L.O. Baptista. A partir do
recebimento dos dados pessoais por meio deste link, o Usuário expressamente autoriza que o
Departamento de Recursos Humanos do L.O. Baptista arquive suas informações e as
disponibilize para os demais departamentos dentro do L.O. Baptista, bem como para
prestadores de serviços contratados pelo L.O. Baptista para a prestação de serviços de
Tecnologia da Informação e Segurança da Informação. O Usuário autoriza o Departamento de
Recursos Humanos a utilizar referidas informações pessoais com o objetivo de entrar em
contato com o Usuário, por meio de e-mail ou telefone no âmbito do processo seletivo.
O usuário que cadastrar seus dados pessoais no Website do L.O. Baptista por meio do link
https://www.baptista.com.br/contato/ expressamente autoriza que seus dados pessoais sejam
transferidos, disponibilizados e armazenados pelo departamento específico para o atendimento
da sua demanda ou dúvida.
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O Usuário consente que o L.O. Baptista possa utilizar todas as informações pessoais
cadastradas em nosso Website para o encaminhamento dos seguintes conteúdos:
a) informações sobre a prestação dos serviços do L.O. Baptista;
b) realização de eventos pelo L.O. Baptista bem como o fornecimento de materiais
disponibilizados pelo L.O. Baptista;
c) comunicados institucionais, memorandos, newsletter e notícias atualizadas sobre o
L.O. Baptista e seus integrantes;
d) save the date, convites, lembretes e agradecimentos pelo comparecimento a eventos;
e) pesquisas de feedback de clientes;
f)

análise das suas informações de forma não identificável e para fins estatísticos ou para
estudos, pesquisas e levantamento de dados sobre a utilização do nosso Website

Periodicamente, o L.O. Baptista poderá solicitar a atualização de seus dados de cadastro
constante na nossa base de relacionamento como, por exemplo: nome, e-mail, telefone,
empresa, cargo/posição e endereço físico.
O Usuário está ciente de que o L.O. Baptista poderá prestar suas informações pessoais para
terceiros se assim exigido por lei, pelo Poder Judiciário ou outro procedimento legal, ou se
acreditarmos de boa-fé que a revelação seja necessária para: (1) investigar, impedir ou tomar
medidas relacionadas a atividades ilegais, suspeitas ou reais, ou para cooperar com
investigações realizadas por órgãos públicos; (2) aplicar os nossos contratos; (3) investigar e
nos defender contra quaisquer reivindicações ou alegações de terceiros; (4) proteger a
segurança ou a integridade dos nossos serviços e interantes do L.O. Baptista; (5) exercer ou
proteger os direitos e a segurança do nosso Website, dos nossos Usuários, empregados,
colaboradores, Parceiros ou de terceiros ou (6) necessários ou convenientes para propiciar a
sua melhor utilização e experiência no Website do L.O. Baptista.
Com a leitura da presente Política de Privacidade e o aceite em nosso Website, será
considerado que o consentimento referente à coleta de dados fornecidos pelo Usuário foi
realizado de forma livre, expressa, individual, clara, específica e legítima.
A base de dados formada por meio da coleta de dados dos Usuários do nosso Website é de
propriedade e responsabilidade do L.O. Baptista, sendo que seu uso, acesso e
compartilhamento, quando necessários, serão realizados dentro dos limites e propósitos dos
nossos negócios, podendo, neste sentido, os dados ser disponibilizados para consulta e
cedidos a fornecedores e autoridades, observado o disposto na presente Política de
Privacidade.
O L.O. Baptista não realiza a venda ou a comercialização dos dados pessoais dos Usuários do
seu Website. No entanto, referidos dados pessoais poderão ser compartilhados com
prestadores de serviços, escritórios parceiros ou outros parceiros de negócios para a finalidade
exclusiva de executar os serviços oferecidos pelo L.O. Baptista.
O L.O. Baptista poderá compartilhar seus dados com as redes internacionais de escritórios de
advocacia das quais é membro, sempre que necessário para o fornecimento de consultoria
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jurídica que abranja mais de uma jurisdição ou quando, legitimamente, estiver relacionado às
nossas atividades.
Internamente, os dados de nossos Usuários são acessados somente por profissionais
devidamente autorizados, respeitando os princípios do interesse legítimo, adequação,
proporcionalidade, necessidade e relevância para os nossos objetivos, além do compromisso
de confidencialidade e preservação da privacidade nos termos desta Política de Privacidade.
ARMAZENAMENTO E RETENÇÃO DE DADOS
Os dados pessoais coletados pelo nosso Website serão armazenados em ambiente seguro e
controlado pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a contar da sua coleta por meio do Website,
e o prazo máximo previsto em lei ou na presente Política de Privacidade. Os dados poderão
ser excluídos por decisão unilateral do L.O. Baptista ou solicitação do Usuário, exceto no caso
de dados que terão que ser mantidos por período superior, por motivo de lei e/ou ordem
judicial, findo o qual, serão eliminados de forma segura. Não serão guardados dados
considerados excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelos
Usuários.
Os dados coletados por meio do link https://www.baptista.com.br/carreira/ serão armazenados
em ambiente seguro e automaticamente descartados dos nossos cadastros após 5 anos a
contar da data do seu envio para o L.O. Baptista.
Os dados pessoais dos Usuários serão armazenados em servidores próprios do L.O. Baptista
localizados no Brasil ou em servidores na nuvem (cloud), podendo, neste segundo caso, haver
tratamento de dados fora do Brasil na hipótese do servidor se localizar em países outros.
O L.O. Baptista procura assegurar que a sua privacidade esteja protegida em conformidade
com as normas brasileiras em vigor acerca da proteção de dados pessoais. Para tanto,
tomamos medidas contra o acesso não autorizado aos sistemas em que são armazenados os
dados pessoais. O L.O. Baptista, ainda, avalia periodicamente suas práticas, sempre no
sentido de melhor proteger os dados pessoais e assegurar a privacidade dos mesmos.
Todavia, considerando que nenhum sistema de segurança é infalível, nos eximimos de
quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes de falhas, vírus
ou invasões do nosso banco de dados, salvo nos casos em que houver comprovado dolo ou
culpa.
CORREÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS
Os dados pessoais enviados por meio do link https://www.baptista.com.br/carreira/ serão de
inteira responsabilidade do Usuário. A correção, atualização ou exclusão dos dados pessoais
enviados ao Departamento de Recursos Humanos poderão ser diretamente solicitados através
do e-mail rh@baptista.com.br
Quanto às demais informações pessoais fornecidas, o usuário poderá solicitar a correção ou
atualização dos seus dados pessoais, por meio de encaminhamento de e-mail para
comunicacao@baptista.com.br. Por meio deste mesmo e-mail, poderá o Usuário requerer a
limitação do uso de seus dados pessoais; manifestar sua oposição ao uso de seus dados
pessoais, ou solicitar a exclusão de seus dados pessoais coletados pelo L.O.Baptista.
DISPOSIÇÕES GERAIS
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O L.O. Baptista poderá alterar esta Política de Privacidade cabendo ao Usuário verificar,
periodicamente, nosso Website para garantir a manutenção do consentimento sobre o
tratamento dos seus dados. No entanto, se a Política de Privacidade for significativamente
alterada, poderá ser solicitado novo consentimento para a contínua utilização e acesso do
Website ou dos serviços oferecidos pelo L.O. Baptista.
Permanecerão em pleno vigor as demais condições ora estabelecidas na hipótese de qualquer
disposição desta Política de Privacidade ser considerada ilegal ou ilegítima por autoridade da
localidade onde o L.O. Baptista realiza o tratamento de dados.
LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
A presente Política de Privacidade será regida e interpretada segundo a legislação brasileira,
sendo eleito o Foro Central da Comarca da Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo,
como competente para dirimir qualquer litígio ou controvérsia envolvendo a privacidade de
dados pessoais do Usuário no âmbito do seu relacionamento com o L.O. Baptista. Em caso de
conflito de leis, a lei brasileira prevalecerá.

*****
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