
 
 
 

 

 

POLÍTICA	DE	PRIVACIDADE	

INTRODUÇÃO	
 
O	 KLA	 Advogados	 se	 importa	 com	 sua	 privacidade	 e	 se	 compromete	 a	 respeitá-la.	

Nesse	sentido,	preparamos	esta	política	(“Política	de	Privacidade”)	com	o	objetivo	de	

demonstrar,	 de	 forma	 clara	 e	 transparente,	 como	 podemos	 utilizar	 os	 seus	 dados	 e	

informações	pessoais	(“Dados	Pessoais”)	quando	Você	acessa	nosso	site	(“Site”).	

	

Para	 fins	 desta	 Política	 de	 Privacidade,	 “Usuários(as)”	 ou	 “Você(s)”	 são	 todos	 os	

indivíduos	que,	de	alguma	forma,	tenham	contato	com	o	Site	do	KLA.		

	

A	 seguir	destacamos	as	 informações	 referentes	à	 forma	como	podemos	utilizar	 seus	

Dados	 Pessoais.	 Caso	 tenha	 qualquer	 dúvida,	 solicitação,	 preocupação	 ou	

apontamento,	 por	 gentileza,	 entre	 em	 contato	 conosco	 através	 de	 um	 dos	 meios	

indicados	na	Seção	Contato.	Estaremos	à	disposição	para	esclarecer	as	suas	dúvidas	da	

melhor	forma.		

	

Esta	Política	de	Privacidade	entra	em	vigor	em	01	de	setembro	de	2019.	

	

INFORMAÇÕES	COLETADAS	E	UTILIZAÇÃO	
	

Com	a	 finalidade	de	extrair	 informações	sobre	visitas	e	navegação	em	nosso	Site,	ou	

seja,	 analisar	 informações	 como	 a	 frequência	 de	 visitas,	 interação,	 conteúdos	

acessados,	 formas	 de	 acesso	 e	 demais	 informações	 referentes	 à	 visitação	 de	 nosso	

Site,	podemos	coletar	informações	necessárias	para	esse	fim,	tais	como	número	de	IP,	

localização	aproximada,	versão	de	seu	navegador,	a	data	e	a	hora	de	acesso	e	o	tempo	

da	sessão.		

	



 
 
 

 

 

Além	 dos	 cookies	 essenciais	 (verificar	 Seção	 Cookies),	 para	 o	 atingimento	 dessa	

finalidade	 utilizamos	 também	 uma	 ferramenta	 denominada	 Google	 Analytics	

(“Ferramenta”).	Extraímos	da	Ferramenta	as	seguintes	informações:		

	

•	 Número	de	Usuários(as)	que	acessaram	o	Site	

•	 Número	de	Sessões	(visitas	ao	Site	feitas	pelos(as)	Usuários(as))	

•	 Taxa	de	 rejeição	 (quando	os(as)	Usuários(as)	 entram	e	 saem	do	 Site	 logo	em	

seguida,	sem	qualquer	interação)	

•	 Tempo	de	duração	da	Sessão	

•	 Usuários(as)	ativos(as)	

•	 Origem	(quando	os(as)	Usuários(as)	entram	digitando	o	Site	do	KLA	e	quando	

entra(m)	por	meio	de	links	de	terceiros)	

•	 Referências	(site	de	origem	que	trouxe	o(as)	Usuário(a)	ao	nosso	Site)	

•	 Páginas	de	nosso	Site	que	os(as)	Usuários(as)	acessam	

•	 Dispositivos	utilizados	para	o	acesso	(PC,	celular,	tablet	etc.)	

•	 Localização	 dos(as)	 Usuários(as)	 (limitada	 à	 cidade	 de	 localização	 dos	 (a)	

Usuário(a)s)	

•	 Horário	em	que	os(as)	Usuários(as)	acessam	o	Site	

•	 Frequência	de	visita	se	aqueles(as)	Usuários(as)	já	visitou(aram)	anteriormente	

o	nosso	Site)	

	

O	KLA	respeita	a	sua	privacidade	e	não	utiliza	ou	divulga	Dados	Pessoais	que	possam	

identificar	 qualquer	 Usuário(a)	 sem	 o	 seu	 consentimento,	 ou	 sem	 a	 fundamentação	

adequada	nos	termos	da	 lei	aplicável,	 incluindo:	 (i)	obrigação	 legal	ou	ordem	judicial	

para	o	processamento	dos	Dados	Pessoais;	(ii)	exercício	ou	defesa	dos	direitos	do	KLA;	

e	(iii)	interesse	legítimo	para	o	tratamento	dos	Dados	Pessoais.		

	

Nos	 comprometemos	 a	 revelar	 somente	 as	 informações	 minimamente	 necessárias	

para	 que	 as	 finalidades	 exigidas	 pelo	 tratamento	 de	 seus	 Dados	 Pessoais	 sejam	



 
 
 

 

 

atingidas.	 Em	qualquer	 hipótese	 de	 utilização	 ou	 divulgação	 de	 seus	Dados	 Pessoais	

descritas	neste	parágrafo,	ficam	resguardados	os	seus	direitos	na	qualidade	de	titular	

dos	Dados	Pessoais,	 sendo	 sempre	observados	os	demais	ditames	 legais	e	princípios	

envolvidos	no	tratamento	de	Dados	Pessoais	aqui	descrito.		

	

LINKS	DE	TERCEIROS	E	FERRAMENTA	EXTERNA	
	

Podemos	 disponibilizar	 em	 nosso	 Site	 links	 para	 domínios	 externos,	 de	 terceiros,	

como,	 por	 exemplo,	 links	 para	 nossa	 página	 no	 LinkedIn	 (“Links	 de	 Terceiros”).	 Não	

determinamos	as	atividades	de	tratamento	de	Dados	Pessoais	realizadas	nos	Links	de	

Terceiros,	e,	desta	 forma,	não	nos	 responsabilizamos,	caso	optem	por	acessar	algum	

desses	 Links	 de	 Terceiros,	 pelo	 tratamento	 de	 Dados	 Pessoais	 lá	 realizados.	 Desta	

forma,	 aconselhamos,	 sempre	 que	 decidirem	 acessar	 um	 Link	 de	 Terceiro,	 que	

consultem	as	respectivas	políticas	de	privacidade	por	eles	apresentadas.		

	

Tendo	em	vista	a	utilização	da	Ferramenta	Google	Analytics	 em	nosso	 site,	optamos	

por	 facilitar	 eventual	 consulta	 dos(as)	Usuários(as)	 e	 deixamos	 aqui	 disponíveis	 links	

que	podem	ser	úteis	para	informação	acerca	da	utilização	de	seus	Dados	Pessoais	pela	

Ferramenta,	ressaltando	ser	de	responsabilidade	da	Ferramenta	qualquer	tratamento	

de	Dados	Pessoais	realizado	de	forma	distinta	ao	que	disposto	na	Seção	“Informações	

Coletadas	e	Utilização”.		

	

Informações	sobre	o	uso	de	Dados	Pessoais	pelo	Google	Analytics:		

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pt-BR	

https://support.google.com/analytics/answer/6004245	

	
COOKIES	
	
Cookies	 são	pequenos	 arquivos	de	 texto	que	armazenam	 informações	básicas	 e	que	

são	 salvos	 nos	 computadores	 dos(as)	 Usuários(as)	 que	 visitam	 algum	 site.	 Uma	 vez	



 
 
 

 

 

instalados	e	não	expirados,	esses	cookies	são	encaminhados	de	volta	ao	site	toda	vez	

que	os(as)	Usuários(as)	visitarem	o	site	novamente.		

	
Utilizamos	em	nosso	Site	única	e	exclusivamente:	
	
Os	cookies	necessários	 à	 navegação	no	 Site	que	podem	coletar	 informações	básicas	

como:	 IP,	 geolocalização,	 data	 e	 hora	 de	 acesso,	 provedor	 de	 acesso,	 dispositivo	

utilizado	e	Endereço	Mac;	

	
Os	cookies	analíticos,	relacionados	à	Ferramenta	que	coleta	as	informações,	conforme	

informado	na	Seção	“Informações	Coletadas	e	Utilização”.				

 
SEGURANÇA	
 
Em	 respeito	 à	 sua	 privacidade	 e	 à	 segurança	 dos	 seus	 Dados	 Pessoais,	 adotamos	

parâmetros	razoáveis	de	proteção	de	segurança	da	informação,	a	fim	de	resguardar	os	

seus	Dados	Pessoais.		

	

ALTERAÇÕES	A	POLÍTICA	DE	PRIVACIDADE	
	

Sempre	 que	 necessário,	 poderemos	 modificar	 esta	 Política	 de	 Privacidade	 e	 Vocês	

sempre	poderão	conferir	a	versão	atualizada	em	nosso	Site.		

	

É	importante	que,	ao	utilizar	nosso	Site,	Você	esteja	ciente	dos	termos	ora	dispostos.		

	

CONTATO	
	

Caso	deseje	sanar	quaisquer	dúvidas	ou	queira	encaminhar	quaisquer	apontamentos,	

sugestões	e/ou	reclamações	a	respeito	da	utilização	de	seus	Dados	Pessoais	e	de	nossa	

Política	 de	 Privacidade,	 sinta-se	 à	 vontade	 para	 nos	 contatar	 pelo	 e-mail	

tliberman@klalaw.com.br	ou	pelo	telefone	5511-37998114.		


