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Objetivo: O escritório Camilotti Castellani Haddad Dellova Crotti Advogados, com o objetivo de 
demonstrar o compromisso com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e seus 
regulamentos, assim como com a segurança e privacidade dos dados pessoais de usuários em seu site, criou 
esta Política de Privacidade.  
 
Definições: 
 
• Dado pessoal é qualquer informação que possa identificar ou torne identificável uma pessoa natural, 

conforme artigo 5º, inciso I, da LGPD.  
• Cookies são pequenos trechos de texto usados para armazenar informações em navegadores da Web. 

Os cookies são usados para armazenar e receber identificadores e outras informações em 
computadores, telefones e outros dispositivos.  

• Canal Web: site (www.cchdc.com.br). 
• Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento, conforme 

artigo 5º, inciso V, da LGPD.  
• Usuário: pessoal natural que acessa o site (www.cchdc.com.br) para diferentes finalidades, seja para 

consulta, contato etc.  
 
1. Organização Responsável pelo Tratamento 

 
Todos os dados pessoais coletados neste site são tratados exclusivamente pelo escritório de advocacia 
Camilotti Castellani Haddad Dellova Crotti Advogados. 
 
2. Dados Pessoais Tratados, Finalidade, Armazenamento e Prazo  
 
Os dados pessoais coletados no site são tratados conforme detalhamento abaixo. 
 
• Publicações: Nesta seção do site, poderá ocorrer o tratamento de dados pessoais, de forma que os 

artigos publicados incluam a identificação dos autores, que podem ser advogados, estagiários ou 
colaboradores internos do escritório. O dado pessoal será sempre o nome completo do autor do artigo 
e sua profissão. A finalidade é identificar o autor do texto, cumprindo com as regras de direito autoral. 
A hipótese legal para este tratamento é o artigo 7º, IX da LGPD, sendo considerado interesse legítimo 
do titular dos dados, que seus direitos autorais sejam respeitados e que sua autoria seja identificada e 
transparente. Todas as publicações ficarão armazenadas no sistema do site por tempo indeterminado. 
 

• Contato: Nesta seção do site, o usuário poderá (por iniciativa própria e de forma voluntária) inserir 
dados pessoais para entrar em contato com o escritório, para fazer uma solicitação, pergunta, 
reclamação, entre outros. Para tanto, são tratados o nome, e-mail e o texto da mensagem (que poderá 
conter dados pessoais). Estas mensagens são recebidas no escritório através do endereço de e-mail 
contato@cchdc.com.br e ficam armazenadas por tempo indeterminado para fins de resolução do 
contato. Estes dados são tratados exclusivamente para a finalidade de entrar em contato com o usuário, 
sendo que não são transferidos dados para terceiros ou utilizados para outras finalidades. A hipótese 
legal que autoriza o tratamento nesta situação é do artigo 7º, inciso IX da LGPD, visto que se trata do 
interesse legítimo do usuário que seus dados sejam tratados para que o escritório possa entrar em 
contato e resolver a solicitação realizada. 

 

• Newsletter: O site possibilita a subscrição do usuário ao mailing de newsletter e e-mail marketing do 
escritório, através da inserção do seu endereço de e-mail. Estas informações hoje ficam armazenadas 
no WordPress, que é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para internet, baseado em PHP 
com banco de dados MySQL, executado em um servidor interpretador, voltado principalmente para a 
criação de páginas eletrônicas e blogs online. O dado pessoal é tratado para fins exclusivos de envio de 
e-mail marketing e newsletter, sendo certo de que o usuário se cadastrou de forma voluntária, livre, 
emitindo seu consentimento informado e inequívoco para que seu dado seja tratado para esta 
finalidade. Para os clientes ativos do escritório, existe interesse legítimo para envio do Newsletter e e-
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mails marketing. Para terceiros, este contato só será realizado mediante consentimento dado 
oportunamente no primeiro contato.  

 

 
3. Cookies  
 
O Web site utiliza Cookies para tornar seus serviços simples e eficientes conforme detalhamento abaixo.  
 

 
• Cookies estritamente necessários: Trata-se de cookies que são necessários para o 

funcionamento do Web site e para permitir ao utilizador obter os serviços que solicitar. Incluem, 

por exemplo, cookies que permitem ao utilizador iniciar sessão em áreas seguras do Web site. Os 
cookies poderão identificar direta ou indiretamente um usuário em particular, como o endereço IP 
utilizado, sua localização geográfica aproximada, o registro das páginas visitadas, tempos de visita 
e outras informações agregadas, contudo, o site poderá não funcionar corretamente se o uso de 
cookies do navegador tiver sido desativado, visto que determinados cookies são necessários ao 
funcionamento do site.  

 

• Cookies funcionais: Estes cookies registam informações sobre as escolhas que o utilizador faz no 
Web site, tais como o seu nome de utilizador, o idioma ou a região em que o utilizador se encontra. 

Deste modo, conseguimos personalizar a visita do utilizador ao Web site.  
 

• Cookies analíticos: Estes cookies permitem-nos recolher informações sobre a forma como os 
visitantes utilizam o Web site, por exemplo, para contar os visitantes e ver como os mesmos se 
movimentam no Web site. Os cookies analíticos registam a visita do utilizador ao Web site, as 
páginas que o utilizador visitou e as ligações que o mesmo seguiu. Estes cookies não recolhem 
informações que identifiquem o utilizador. Todas as informações são anônimas. Isto ajuda-nos a 

melhorar o funcionamento do Web site.  
 

• Uso de WassUp Real Time Analytics: Este site utiliza WassUp Real Time Analytics, um serviço de 
análise de sites operado pelo WordPress na forma de um plug-in. WassUp Real Time Analytics usa 
cookies. WassUp Real Time Analytics utilizará estes dados para analisar a sua navegação neste site, 
para preparar relatórios sobre a atividade do site, bem como para fornecer ao operador deste site 

outros serviços.   
 
Nas configurações do seu navegador você pode evitar que os cookies sejam armazenados, mas nesse caso 

você não poderá usar todas as funções disponíveis neste site.  
 

Como posso desativar cookies no meu navegador?  
 
Diferentes navegadores podem ser configurados para notificar o usuário da recepção de cookies e, se 
desejar, impedir sua instalação no computador. Assim como, o usuário pode revisar em seu navegador quais 

cookies ele instalou e qual é o prazo de validade deles, podendo excluí-los.  
 
Para obter mais informações, consulte as instruções e manuais do seu navegador.  
 

Para obter mais informações sobre como gerenciar cookies no Google Chrome:   
• https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-

BR     
 

Para obter mais informações sobre como gerenciar cookies no Internet Explorer:  
• https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-

7c16-ede5947fc64d   

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
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Para obter mais informações sobre como gerenciar cookies no Mozilla Firefox:  
• https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox   

 

Para obter mais informações sobre como gerenciar cookies no Safari:  
• https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac   

 
4. Direitos dos Titulares dos Dados 

 
• Acesso aos Dados coletados: todo titular dos dados tem direito de obter do escritório a confirmação de 

que seus dados são tratados, para quais fins e quais dados são estes. 
• Solicitação de Exclusão, Retificação, Transferência, Limitação, Oposição, Retirada de Consentimento e 

Informação: a qualquer momento o titular dos dados poderá revogar o consentimento, retificar seus 
dados, pedir a transferência ou exclusão dos dados tratados pelo escritório.  

• A subscrição ao Newsletter pode ser cancelada a qualquer momento mediante contato pelo site, 
Encarregado (item 5) ou ainda, através do link disponível em todos os e-mails enviados pelo escritório. 
Trata-se do link de opt-out (opção de descadastramento do e-mail para receber futuras mensagens), 
desse modo é respeitada integralmente a privacidade e liberdade de quem recebe a mensagem. 
Importante informar que a revogação do consentimento implica no não recebimento de notícias 
relevantes, produtos e serviços oferecidos pelo escritório, assim como outras informações importantes.  

 
5. De acordo  

 
Ao utilizar nosso site, você concorda com a Política de Privacidade contida neste documento.  
 
6. Contato do Encarregado  

 
Caso reste alguma dúvida sobre a presente Política ou em relação ao tratamento de dados pessoais, fale 
conosco através do contato do Encarregado de Proteção de Dados do Camilotti Castellani Haddad Dellova 
Crotti Advogados: Giovanna C. Feres Crotti - telefone 19-981173411 e e-mail é 
giovanna.crotti@cchdc.com.br. 
 
7. Mudanças na Política de Privacidade  

 
As legislações e ferramentas utilizadas pelo escritório estão em constante evolução e pode ser necessário 
atualizar esta política. A cada mudança nessa política de privacidade atualizaremos a data da última 
modificação. 
 

Revisão n° Data Descrição da Revisão Responsável 

00 11/08/2019 Emissão Inicial Giovanna Crotti 

01 15/03/2021 Revisão da Política para atualização sobre cookies Gabriela Torina 
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