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POLÍTICA DE
PRIVACIDADE
Esta Política de Privacidade descreve as práticas
adotadas pelo escritório VANZO ADVOGADOS, com
sede na Rua Rio de Janeiro, n. 1.569, Centro, na
cidade e comarca de Cascavel, Estado do Paraná,
em relação aos dados coletados pela VANZO. 

A privacidade de suas informações é de grande
importância para nós, e temos como política
respeitar a confidencialidade da informação, a
privacidade e a proteção dos dados pessoais. Esta
Política estipula como deve ocorrer as operações de
tratamento de dados pessoais da VANZO em
conformidade com as leis e regulamentações
vigentes, para que você tenha total conhecimento e
controle de seus dados pessoais.

Esta Política estipula como deve ocorrer as operações de tratamento de dados
pessoais da VANZO em conformidade com as leis e regulamentações vigentes, para
que você tenha total conhecimento e controle de seus dados pessoais.



Titular é toda pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento. O objetivo da LGPD é estabelecer diretrizes para a coleta e tratamento dos
dados pessoais, resguardando os direitos de seus titulares, pois o dado pessoal pertence
exclusivamente ao titular.

Dado pessoal é toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
Por identificada, deve-se entender a informação que diretamente pode ser vinculada à um
titular. De outro lado, identificável são as informações que, reunidas, tem o condão de
identificar um titular de dados.

O operador, por outro lado, é aquele que realiza o tratamento de dados pessoais a mando
do controlador. Sua posição deve estar em hierarquia ao controlador, ao passo que somente
pode se escusar de efetivar o tratamento decidido pelo controlador quando este for
contrário à própria lei.

O controlador é um dos agentes de tratamento, a qual resta encarregado o poder de
decisão acerca dos dados pessoais. Segundo a LGPD, “pessoa natural ou jurídica, de direito
público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados
pessoais.”.

TITULAR?

E DADO PESSOAL, O QUE É ISSO?

OPERADOR?

Trata-se da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei n. 13.709/2018. A LGPD dispõe
sobre o tratamento de dados pessoais, por meio físico (papel) e digital (sistemas, apps,
plataformas, entre outros), com o objetivo de proteger os direitos constitucionais da
proteção de dados, de liberdade, de privacidade e do livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural. A legislação visa proteger os dados pessoais da pessoa
natural (pessoa física), para garantir a sua privacidade e suas liberdades individuais.

O QUE É LGPD?

Antes de dizermos para você como tratamos seus dados pessoais, seguem algumas informações
importantes para ajudá-lo entender mais sobre privacidade e proteção de dados pessoais:

CONTROLADOR?

Com estes esclarecimentos iniciais, vamos agora entender o

que a VANZO faz com os seus dados pessoais.



A VANZO para melhor atendê-lo e sempre manter-se o mais próximo possível de seus clientes,
prestadores de serviço, parceiros, colaboradores e candidatos a uma vaga de emprego, possui
a seguinte plataforma:

COMO A VANZO COLETA SEUS DADOS PESSOAIS?

Por exemplo, se você deseja fazer parte de nossa equipe e nos
enviar um currículo, seus dados pessoais serão tratados para
procedimentos preliminares relacionados ao contrato de trabalho.
Caso você seja contratado, seus dados pessoais serão tratados
para execução do contrato de trabalho e ainda para cumprimento
de obrigações legais. 

A coleta de seus dados pessoais ocorre de acordo com o relacionamento que você mantém
com a VANZO:

Lembrando que, caso você seja menor de idade, o tratamento de seus dados pessoais
ocorrerá apenas com o consentimento de um dos pais ou de seu representante legal,
para que você possa ser contratado nos nossos programas de estágio. 

Se você for um cliente dos serviços jurídicos da VANZO, seus dados pessoais serão
tratados para que a VANZO possa lhe atender e prestar informações ou tirar dúvidas
sobre os serviços jurídicos contratados. 

Caso você seja o representante legal ou procurador de um cliente, prestador de
serviço, representante comercial ou parceiro, seus dados pessoais serão tratados
para procedimentos relacionados a execução de contrato e cumprimento de
obrigações legais.

COMO A VANZO O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS?

https://www.vanzo.adv.br/

Quando você acessa e interage com a nossa plataforma, coletamos seus dados pessoais de
acordo com o seu uso. 

Veja e entenda cada ponto de coleta de dados pessoais:

CONTATO
Neste canal de comunicação você poderá manter contato com a VANZO
preenchendo o formulário do site, para tirar dúvidas, prestar informações, ouvir
sua opinião ou qualquer outro assunto que você queira nos falar.

http://www.vanzo.adv.br/
https://www.vanzo.adv.br/


PARA COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO:

As informações coletadas ao utilizar os sites incluem, entre outros, o navegador de
acesso do usuário; endereço do Protocolo de Internet (IP), data e hora do acesso; a
localização do usuário; e as ações do usuário no site. A VANZO coletará cookies na
utilização do site, de acordo com a Política de Cookies disponível em: .............

Cabe a você o dever de prestar informações corretas e
atualizadas. Não somos responsáveis pela precisão, veracidade
ou falta dela nas informações prestadas por você quando se
utiliza de nossas plataformas.

Você não deverá inserir dados pessoais além do que é requerido nos
campos por você preenchidos. 

Todas as tecnologias utilizadas nas plataformas da VANZO respeitam e cumprem com a
legislação vigente e os termos desta Política de Privacidade.

Não coletamos intencionalmente informações pessoais sensíveis, como informações
relacionadas à saúde, crenças ou afiliações políticas, e nos reservamos o direito de
excluir essas informações se tomarmos conhecimento de que foram coletadas. 

Nossos canais de comunicação são direcionados a adultos e não se destinam a
crianças e adolescentes. Dados pessoais de adolescentes somente serão recebidos e
tratados com o consentimento específico de seus pais ou pelos responsáveis legais,
para atendimento do PROGRAMA DE ESTÁGIO.

COMO SERÃO UTILIZADAS AS INFORMAÇÕES COLETADAS NAS
PLATAFORMAS DA VANZO?

Podemos utilizar os dados que foram coletados e os registros das atividades no site VANZO,
para as seguintes finalidades:

O uso da sua informação pessoal é necessário para retornarmos e mantermos uma
comunicação com você, quando utilizar a funcionalidade CONTATO.



O tratamento dos dados pessoais coletados acima se dará de acordo com as seguintes bases
legais:

Comunicação com o USUÁRIOComunicação com o USUÁRIO ConsentimentoConsentimento

Análise de comportamentoAnálise de comportamento ConsentimentoConsentimento

PublicidadePublicidade ConsentimentoConsentimento

Execução de contratoExecução de contrato

O consentimento referente à coleta de dados fornecido pelo USUÁRIO se dará com o aceite e
concordância com a presente Política de Privacidade, coletados nos avisos de privacidade.

Caso o USUÁRIO não de seu aceite e concordância com a presente Política de
Privacidade, seus dados pessoais não serão coletados e não será possível utilizar o
link de CONTATO, posto que para o perfeito funcionamento deste link, faz-se
necessária a coleta dos dados.

O USUÁRIO poderá realizar o gerenciamento de permissões no tocante à utilização de seus
dados, por meio do canal de atendimento marucci@vanzo.adv.br.

Internamente, os dados de nossos USUÁRIOS são acessados somente por profissionais
devidamente autorizados, respeitando os princípios de proporcionalidade, necessidade e
relevância para os nossos objetivos, além do compromisso de confidencialidade e preservação
da privacidade nos termos desta Política de Privacidade.

DO COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Observados os critérios definidos nesta Política, a VANZO não divulgará os dados pessoais
coletados, exceto para atendimento a medida necessária dentro dos termos das leis, regras ou
regulações aplicáveis; perante a existência de obrigação de divulgação; ou a pedido do
titular, mediante o seu consentimento

Contratação de serviços jurídicosContratação de serviços jurídicos

Salvaguarda deSalvaguarda de  
direitos e prevenção de fraudesdireitos e prevenção de fraudes

Exercício regular de direitosExercício regular de direitos  
e interesses legítimos e prevenção a fraudese interesses legítimos e prevenção a fraudes



ARMAZENAMENTO DE DADOS E REGISTRO

Os dados pessoais serão armazenados pelo tempo necessário para manter uma comunicação
com o USUÁRIO e oferecer os serviços jurídicos, conforme necessário para os fins descritos
nesta política de privacidade. Quando não houver mais necessidade jurídica legítima em curso
para o processamento dos seus dados pessoais, a VANZO excluirá ou garantirá o anonimato
dos seus dados pessoais.

Para melhor gerir a retenção e eliminação dos dados pessoais, a VANZO
instituiu regras claras para acompanhamento e auditoria, estabelecidas na sua
Política de Retenção de Dados Pessoais e Tabela de Temporalidade.

Os dados pessoais poderão ser excluídos a qualquer tempo, caso haja
solicitação do USUÁRIO.

Os dados pessoais serão armazenados somente pelo tempo que forem necessários para
cumprir com as finalidades para os quais foram coletados, salvo se houver qualquer outra razão
para sua manutenção, como, por exemplo, cumprimento de quaisquer obrigações legais,
regulatórias, contratuais, entre outros, desde que fundamentadas com uma Base Legal.

A VANZO possui uma Política de Segurança da Informação para que suas atividades de
tratamento de dados pessoais sejam protegidas, garantindo-se a privacidade e a proteção de
dados pessoais. O armazenamento dos dados será realizado em ambiente seguro e controlado.

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
PESSOAIS

Atualmente, a VANZO não realiza a transferência de dados
pessoais para fora do Brasil, todavia, caso necessário, serão
assegurados aos titulares dos dados todas as medidas de
segurança aplicáveis, bem como serão celebrados acordos com
cláusulas contratuais de confidencialidade e sigilo. As demais
disposições específicas da lei brasileira de proteção de dados
pessoais que proporcionem um grau adequado de proteção aos
dados pessoais serão devidamente respeitadas pela VANZO em
eventual transferência internacional de dados dos USUÁRIOS.

DA EXIBIÇÃO, RETIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS

O USUÁRIO poderá solicitar a exibição ou retificação de seus dados pessoais, por meio do e-
mail marucci@vanzo.adv.br.



I - confirmação da existência de tratamento; 
II - acesso aos dados; 
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com o disposto na Lei; 
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os
segredos comercial e industrial; 
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas
hipóteses previstas no art. 16, da Lei 13.709/18; 
VII - informação sobre o uso compartilhado de dados.

Pela mesma ferramenta de atendimento o USUÁRIO pode: (i) requerer a limitação do uso de
seus dados pessoais; (ii) manifestar sua oposição ao uso de seus dados pessoais, ou (iii) solicitar
a exclusão de seus dados pessoais coletados e registrados pela VANZO.

Ao USUÁRIO também é garantido o exercício de todos os direitos constantes no artigo 18, da Lei
13.709/18, principalmente, os seguintes:

Podemos, para fins de auditoria, segurança, controle de fraudes e preservação de

direitos, permanecer com o histórico de registro dos dados de nossos USUÁRIOS
por prazo maior nas hipóteses que a lei ou norma regulatória assim estabelecer

ou para preservação de direitos. 

Contudo, temos a faculdade de excluí-los definitivamente segundo nossa conveniência
em prazo menor, ou conforme solicitação da empresa contratante dos serviços da
VANZO.

Ao USUÁRIO é, ainda, garantido o direito de registrar uma reclamação junto a ANPD –

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS

A VANZO implementa medidas protetivas razoáveis contra ameaças
físicas, administrativas e técnicas para proteger suas informações
pessoais de acesso, uso e divulgação não autorizados.  

NOSSA RESPONSABILIDADE

A VANZO cuida de seus dados pessoais, porque, cuidando dos seus dados pessoais, nós
estaremos protegendo você, de situações indesejadas que podem prejudicá-lo.



Criamos políticas e procedimentos internos para melhor gerir a nossa governança em
privacidade. Contamos com treinamentos e conscientização do nosso time. Investimos em
medidas técnicas de segurança da informação. Avaliamos nossos prestadores de serviços e
inserimos cláusulas e condições contratuais para garantir a proteção dos dados pessoais. 

No entanto, a segurança total é algo que não depende apenas das nossas ações e processos.
Entrada ou uso não autorizado de terceiros em sua conta, falha de hardware ou software que
não estejam sob o controle da VANZO e outros fatores podem comprometer a segurança dos
seus Dados Pessoais. Por isso, sua atuação é fundamental para a manutenção de um ambiente
seguro para todos.

É importante que você também adote medidas de segurança no seu dia a dia, criando senhas
fortes, não compartilhando a sua senha, utilizando-se de softwares licenciados, tendo antivírus,
enfim tendo boas práticas no que se refere a segurança da informação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Podemos alterar o teor desta Política de Privacidade a qualquer momento, conforme a
finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de
lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo ao nosso USUÁRIO verificá-la
sempre que efetuar o acesso ao site https://www.vanzo.adv.br/.

Ocorrendo atualizações significativas neste documento e que demandem coleta de
consentimento, a VANZO notificará o USUÁRIO pelo e-mail fornecido.

Caso haja alguma dúvida sobre as condições estabelecidas nesta Política de Privacidade ou
qualquer documento da VANZO, por favor entre em contato por meio dos canais de
atendimento supramencionados.

Caso alguma disposição desta Política de Privacidade seja considerada ilegal ou ilegítima por
autoridade da localidade em que o nosso USUÁRIO resida ou da sua conexão à Internet, as
demais condições permanecerão em pleno vigor e efeito.

O USUÁRIO reconhece que toda comunicação realizada por e-mail (aos endereços por ele
informados), SMS, aplicativos de comunicação instantânea ou qualquer outra forma virtual e
digital também são válidas como prova documental, sendo eficazes e suficientes para a
divulgação de qualquer assunto que se refira aos serviços prestados pela VANZO, bem como
às condições de sua prestação, ressalvadas as disposições expressamente diversas previstas
nesta Política de Privacidade.



LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO

Esta Política de Privacidade e a relação decorrente das ações aqui
compreendidas, assim como qualquer disputa que surja em virtude
disto será regulada exclusivamente pela legislação brasileira
vigentes na época dos fatos.

Para qualquer dúvida sobre esta Política de Privacidade ou sobre o uso de suas informações,
escreva para nosso Encarregado de Proteção de Dados, José Fernando Marucci, Rua Rio de
Janeiro, nº 1.569, Centro, na cidade e comarca de Cascavel, Estado do Paraná, ou envie um e-
mail para marucci@vanzo.adv.br. 

CONTATO

CONTROLE DE VERSÃO

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA MUDANÇA

1.0 04/07/2022 Criação e disponibilização no site

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná para dirimir qualquer questão
envolvendo o presente documento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.


