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1) OBJETIVO
Normatizar os termos de uso e de privacidade do site e aplicativos do
RMS, descrevendo a forma como são coletadas e utilizadas as informações
dos usuários, reforçando o seu compromisso com a transparência e confiança
na relação com os mesmos.

2) APLICAÇÃO
a) Todo o Escritório;
b) Público externo.

3) CRITÉRIOS
a) Política de Segurança da Informação do Escritório;
b) ABNT NBR/ISO/IEC 27001: 2013 – Tecnologia da Informação –
Técnicas de segurança – Sistemas de Gestão da Segurança da informação
- Requisitos;
c) LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018;
d) Código de Ética, Normas e Condutas.

4) DEFINIÇÕES
Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido
em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
Cookies: são arquivos de texto enviados pelas plataformas ao computador
do usuário, que nele se armazenam, contendo informações relacionadas à
navegação do site de forma a aprimorar a experiência de uso;
Colaborador: Sócios, Advogados Associados, Funcionários, Consultores,
Terceirizados, Prestadores de Serviços e/ou Estagiários;
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
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Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado,
considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião
de seu tratamento;
Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável;
Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual,
dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
Endereço de protocolo de internet (Endereço IP): código atribuído a
um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo
parâmetros internacionais;
Sites e Aplicativos: site e aplicativos do RMS que podem ser acessados
por usuários;
Titular de dados pessoais: pessoa natural a quem se referem os dados
pessoais que são objeto de tratamento;
Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, quais sejam
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração de qualquer natureza;
Usuários: todas as pessoas que acessarem o site e aplicativos do RMS.

5) CONCORDÂNCIA COM A POLÍTICA DE USO
A presente Política de Uso é aplicável ao site e aos aplicativos do RMS,
bem como a todos que os acessem e os utilizem (usuários), pelo que declaram,
desde já, concordar expressamente com todos os seus termos e disposições.
O usuário fica ciente de que podem ocorrer alterações e/ou atualizações
do conteúdo e funcionalidades do site e aplicativos do RMS, com as quais
declara, desde já, concordar caso mantenha a continuidade de acesso após
04

as modificações.

6) REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE AO SITE E
APLICATIVOS DO RMS
A presente Política de Uso de Privacidade tem por finalidade fornecer
todos os elementos necessários para que usuários e titulares de dados
pessoais compreendam as condições para uso do site e aplicativos do RMS,
bem como compreendam a forma de coleta e utilização de informações:
a) O site e aplicativos do RMS possuem áreas de conteúdo
aberto e áreas de conteúdo restrito, consoante Política de Classificação
da Informação do Escritório;
b) Para ter acesso à área de conteúdo restrito, poder-se-á
exigir cadastro, mediante fornecimento de informações pessoais e/ou
sensíveis, com o que o usuário declara concordar;
c) No caso de preenchimento de eventual cadastro, é obrigatória
a conferência dos dados fornecidos, declarando o usuário, desde já,
ser responsável por sua veracidade. O RMS não se responsabiliza por
inconsistências de dados fornecidos pelos usuários, sejam de acesso ao
site e aplicativos, seja de cadastro, para fins de banco de dados;
d) Os dados pessoais cadastrados pelo usuário podem ser
acessados e conferidos na Plataforma de Governança de Dados do RMS;
e) O site e aplicativos do RMS podem permitir o envio de
conteúdo como comentários, imagens, mensagens, fotos etc. Nesta
hipótese, o usuário declara, desde já, concordar com a utilização dos
conteúdos enviados, bem como com a eventual visualização por outros
Usuários, atendendo sempre às normas de classificação e sigilo da
informação;
i.

O usuário autoriza, desde já, o RMS a utilizar em caráter

irrevogável, sem qualquer restrição ou limitação de qualquer
natureza, os direitos intelectuais sobre os conteúdos enviados e/
ou transmitidos pelo site e aplicativos do RMS.
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f) Os conteúdos como comentários, imagens, mensagens, fotos
etc., ficarão disponíveis apenas na área de conteúdo restrito quando
enviados apenas para fins de cadastro e/ou utilização de serviços
disponíveis no site e aplicativos do RMS;
g) O site e aplicativos do RMS podem conter links para sites e
aplicativos de terceiros, os quais estão sujeitos a seus próprios Termos
de Uso e Políticas de Privacidade;
h) Fica o usuário ciente que a disponibilização de links de
terceiros, em site e aplicativos do RMS, não representa relação de endosso
ou de patrocínio, restando o RMS isento de qualquer responsabilidade
com relação a tais terceiros, bem como isento por quaisquer danos
indiretos, acidentais, incidentais, especiais, punitivos, exemplares ou
consequentes (inclusive, sem limitações, lucros cessantes, interrupção de
negócios, perda de informações de negócios, ou qualquer outro tipo de
perda pecuniária com os serviços ou qualquer produto eventualmente
fornecido);
i) Conteúdos enviados e/ou transmitidos por usuários e/ou
terceiros, por meio da utilização do site e aplicativos do RMS, são de
responsabilidade integral dos mesmos e não representam a opinião
ou visão deste Escritório;
j) O RMS não se responsabiliza por indisponibilidades e falhas
técnicas do sistema do site e dos aplicativos, podendo, a qualquer tempo,
sem aviso prévio ou posterior, suspender, cancelar ou interromper os
seus acessos.

7) DIREITOS E OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
DOS USUÁRIOS
É vedada a utilização do site e aplicativos do RMS para:
a) Prática de qualquer ato ilícito, violação de direitos e legislação
vigente;
b) Acesso, upload, envio ou transmissão de qualquer conteúdo
ilegal ou não ético, erótico, pornográfico, obsceno, calunioso, difamatório,
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de violência física ou moral, com apologia ao crime, uso de drogas,
bem como que promova ou incite o ódio, atividades ilegais, terrorismo,
racismo, o preconceito e/ou discriminação de qualquer natureza;
c) Prática de atos de pirataria eletrônica que venham a alterar,
destruir e/ou violar informações e recursos do próprio site e aplicativos
do RMS e/ou de terceiros;
d) Prática de atos que prejudiquem qualquer site, aplicativo e
equipamento do RMS, de outros usuários e terceiros por meio de ações
maliciosas como vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, spyware,
rootkit, ou qualquer outro meio com este fim;
e) Prática de atos que não guardem relação com as atividades
desenvolvidas pelo RMS e/ou em desacordo com as condutas
profissionais adequadas à prestação de serviços de advocacia;
f) Prática de atos que violem os Códigos de Ética e de Normas
e Condutas do RMS ou qualquer outra norma interna.

Quando da utilização do site e aplicativos do RMS o usuário é responsável:
a) Por todas as suas ações ou omissões, pelos conteúdos que
enviou e/ou transmitiu, pela prática de qualquer ato ilícito, violação de
direitos e legislação vigente;
b) Pela confidencialidade dos seus dados de acesso ao site e
aplicativos do RMS;
c) Pela reparação de danos causados ao RMS, terceiros ou
outros usuários, em razão de sua conduta, a partir da utilização do site
e aplicativos do RMS;
d) Por respeitar a propriedade intelectual, não copiando, usando
ou divulgando em todo ou em parte, textos, artigos, programas ou
qualquer outro conteúdo sem a permissão expressa de seu proprietário.
Ficam os usuários, colaboradores, terceiros e prestadores de serviços
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cientes de que todo o conteúdo, funcionalidades e afins criados, produzidos
ou contratados pelo RMS para seu site e aplicativos, assim como sua
identidade visual, marcas, slogans, patentes são de sua exclusiva propriedade,
sendo vedada sua utilização, para qualquer finalidade, sem expressa e prévia
autorização do RMS.

8) CONCORDÂNCIA COM A POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O usuário fica ciente e concorda desde já que o RMS pode coletar, tratar
e armazenar dados fornecidos e/ou gerados quando da utilização de seu site
e aplicativos. A natureza dos dados coletados, tratados e armazenados pode
variar de acordo com as finalidades de uso e com as atividades realizadas
pelo RMS.
A coleta, tratamento e armazenamento de dados são realizados pelo RMS
nos estritos termos legais, e com base na Lei Geral de Proteção de Dados,
com as seguintes finalidades, mas não exclusivamente:

a) Cumprimento de obrigações legais e regulatórias;
b) Execução de contratos;
c) Exercício regular e proteção de direitos;
d) Atendimento de legítimos interesses do RMS, de seus clientes,
colaboradores e terceiros;
e) Realização e manutenção de cadastro;
f) Envio de comunicações de qualquer natureza;
g) Seleção e contratação de colaboradores;
h) Realização de campanhas de marketing, eventos e pesquisas;
i) Identificação, prevenção e gerenciamento de eventuais
fraudes, ameaças e riscos de segurança, física ou cibernética, do usuário,
do RMS, de seus colaboradores e/ou de terceiros;
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j) Outras situações, de qualquer natureza, baseadas em
finalidades legítimas.

Eventualmente o RMS pode utilizar cookies próprios, ou de terceiros,
no site e aplicativos para a coleta de dados. Os cookies podem ser excluídos
ou inativados nas configurações do navegador e nas configurações do
sistema operacional do dispositivo utilizado, com exceção dos cookies de
funcionamento, ressaltando que a inativação pode ocasionar a perda de
recursos e funcionalidades.
O usuário fica ciente e concorda desde já que RMS pode compartilhar
as informações coletadas, quando necessário ou pertinente, o que ocorrerá
obedecendo as normas de sigilo, de proteção de dados e de privacidade.

9) DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Os dados coletados no site e aplicativos do RMS poderão ser
transferidos e tratados em outros países, de acordo com as hipóteses previstas
na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e legislação aplicável, para as
finalidades previstas nesta Política de Uso e Privacidade;
b) O prazo pelo qual o RMS armazena os dados coletados é
condicionado pelo propósito e natureza do tratamento, observando-se o
período necessário para o cumprimento de obrigações legais, regulatórias
e contratuais, para o gerenciamento de riscos, para o exercício regular de
direito em processos administrativos, judiciais e arbitrais e para as demais
finalidades previstas nesta Política de Uso e Privacidade;
c) O RMS possui processos e controles para prevenção, detecção e
resposta a incidentes e proteção dos dados de acessos e usos não autorizados,
garantindo a gestão do risco de segurança, inclusive cibernética, em todo o
ciclo de vida da informação;
d) As diretrizes de proteção dos dados do RMS estão formalizadas na
Política de Segurança da Informação e na Política Corporativa de Segurança

09

da Informação;
e) Para exercer os direitos previstos na LGPD o usuário deverá acionar
a Plataforma de Governança de Dados do RMS ou através da Ouvidoria.
Ressalva-se que algumas solicitações podem f icar condicionadas ao
cumprimento de obrigações legais, contratuais e regulatórias.
Para obter maiores informações sobre esta e outras políticas do RMS o
usuário pode entrar em contato no e-mail hotline@rochamarinho.adv.br.

10) ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O RMS Advogados reserva-se no direito de alterar esta Política de Uso e
Confidencialidade a qualquer momento, mediante a publicação da versão
atualizada nesta página.
Essa Política de Uso e Confidencialidade entra em vigor em 18 de janeiro
de 2021 e passou por sua última revisão em 12 de janeiro de 2021.
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