
 
 

AVISO DE PRIVACIDADE AOL 

 

Nós de A. Oliveira Advogados Associados (AOL) possuímos consolidada experiência na 

advocacia empresarial, com atuação no mercado há mais de 20 anos, contando com equipe 

de advogados e parceiros com especialização multidisciplinar, atuando em diversas áreas do 

Direito, entre elas o Direito Societário e Contratual, Tributário, Direito do Trabalho, Direito 

Digital e Compliance, além de contarmos com o apoio de consultores nas áreas contábil, 

marcas e patentes, fiscal e boas práticas. 

 

Atentos e alinhados às tendências mundiais, proporcionamos prestação de serviços jurídicos 

especializados, buscando sempre soluções inovadoras, visando aconselhar nossos clientes nas 

decisões do cotidiano empresarial, bem como na evolução digital, cada vez mais acentuada. 

Dessa forma, tendo em vista a transparência no relacionamento com clientes, que é nossa 

marca registrada, deixar claro a forma como tratamos seus dados pessoais é medida 

fundamental.  

 

Por isso, informamos que tratamos somente os seus dados pessoais enquanto forem 

necessários para as finalidades que fundamentam sua coleta, sempre em atenção às bases 

legais e regulamentares para o tratamento. Ou seja, tratamos os seus dados para 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória, exercício regular de direito, cumprimento de 

contrato em que você for parte, interesse legítimo ou ainda, com o seu expresso 

consentimento. Além disso, informamos que não comercializamos seus dados com terceiros, 

sendo que apenas compartilhamos seus dados com terceiros com o objetivo de atender às 

finalidades acima mencionadas e mediante comprovação do terceiro de conformidade com 

as determinações legais. 

 

Informamos ainda que você tem direito de autodeterminação em relação a seus dados 

pessoais, o que é garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/18). Sendo 



 
 

importante destacar ainda que a legislação nacional garante acesso a informações sobre 

tratamento e proteção de dados pessoais na internet. 

Atendendo à legislação e em sintonia com nossos princípios éticos de atuação profissional, 

queremos deixar claro que você tem o direito de, a qualquer momento e mediante requisição 

obter: 

 

 Confirmação da existência do tratamento;  

 Acesso aos dados;  

 Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  

 Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados; 

  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;  

 Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 

hipóteses legais (artigo 16 LGPD);  

 Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 

compartilhado de dados; Informação sobre a possibilidade de não fornecer 

consentimento e sobre as consequências da negativa; e  

 Revogação do consentimento, por procedimento gratuito e facilitado, preservado o 

direito ao tratamento realizado com base em consentimento anterior.  

 
Além disso, importante esclarecer sobre a existência da figura do encarregado de dados, que 

é o profissional responsável por zelar pela conformidade do escritório com as normas de 

proteção de dados. Portanto, caso queira realizar alguma solicitação, por favor entre em 

contato conosco através do e-mail dpo@aoladvogados.com.br. 

 
Por fim, aproveitamos para disponibilizar conteúdo informativo que esclarece melhor as 

questões relacionadas à LGPD. Acesse o conteúdo clicando AQUI.  
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