
 

 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE – FF 

 
 
O Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros Sociedade de Advogados – FF, se preocupa 
com a proteção dos dados e das informações de seus clientes, colaboradores e visitantes 
(“Usuário”). 
 
A presente Política de Privacidade pretende esclarecer, com transparência, não só o 
compromisso do FF com a proteção dos dados cadastrais e de todas as informações 
coletadas no ambiente FF, mas também como as informações serão coletadas e 
tratadas, além da finalidade da coleta de tais informações. 
 
 
1. COLETA E USO DOS DADOS  
 
1.1 O FF coleta dados para identificação dos Usuários, tais como, mas não limitados 
a nome, telefone, cargo, empresa, e-mail, endereço, aniversário, para uso exclusivo do 
FF, com os seguintes objetivos: 
 

a) otimizar a prestação dos serviços jurídicos; 
b) fornecer boletins informativos e conteúdos jurídicos de relevância;  
c) enviar convites para eventos e “Mesas Jurídicas” de debates sobre 
assuntos de relevância; 
d) solicitar pesquisas sobre os serviços desenvolvidos pelo FF ou sobre 
temas com relevância jurídica; 
e) enviar felicitações aos Usuários; e 
f) utilizar para assuntos institucionais.  

 
1.2 O FF não comercializa, disponibiliza ou divulga a terceiros as informações 
coletadas no ambiente FF. 
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1.3 Para garantir o processamento e armazenamento das informações e dados dos 
Usuários, parceiros de negócio e colaboradores integrantes do FF podem ter acesso às 
informações e dados coletados, sempre nos termos da presente Política de Privacidade 
e exclusivamente com vistas a atingir os objetivos aqui descritos (item 1.1)  
 
1.4 O ambiente virtual do FF não se utiliza de cookies para coletar dados e 
informações pessoais de nossos Usuários. 
 
2. ATUALIZAÇÃO E CANCELAMENTO DE DADOS 
 
2.1 O FF ressalta a importância de manter atualizadas as informações e dados 
cadastrais do Usuário, de modo a permitir o acesso integral aos serviços oferecidos pelo 
FF. 
 
2.2 As atualizações de informações e dados cadastrais podem ser feitas 
voluntariamente pelo Usuário, por meio de envio de e-mail ao ff@fflaw.com.br com 
solicitação das alterações necessárias ou mediante contato com quaisquer dos 
colaboradores do FF para atualização dos nossos cadastros. 
  
2.3 Caso não haja interesse em receber os conteúdos, boletins ou convites 
compartilhados pelo FF, o Usuário poderá solicitar o seu descadastramento no nosso 
site ou por meio de envio de solicitação direto ao e-mail ff@fflaw.com.br. 
 
3. SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS DADOS 
 
3.1 O FF, em atenção às suas políticas internas, bem como ao fiel cumprimento da 
presente Política de Privacidade, se compromete a envidar seus melhores esforços para 
que não ocorra qualquer irregularidade na utilização das informações e dados 
cadastrais coletados no ambiente FF. 
 
3.2 Os parceiros de negócio e colaboradores integrantes do FF possuem acesso 
restrito e controlado às informações e dados coletados, submetendo-se a treinamento 
e orientações periódicas para esclarecer como as informações devem ser utilizadas, em 
especial a importância da confidencialidade e da proteção das informações e dados, 
tudo para garantir a segurança, a proteção e a confidencialidade das informações e dos 
dados dos Usuários. 
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4. ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
4.1 O FF se reserva ao direito de alterar a presente Política de Privacidade, com a 
respectiva comunicação ao Usuário por meio do site www.fflaw.com.br ou pelo envio 
de comunicações por outros meios, inclusive e-mail. 
 
4.2 O FF acompanha as alterações legislativas sobre o tema, nacionais e 
estrangeiras, para melhor adequação e aprimoramento da presente Política de 
Privacidade. 
 
Caso tenham qualquer dúvida ou sugestão relacionada à nossa Política de Privacidade, 
por favor entre em contato com ff@fflaw.com.br., que poderá esclarecer o que for 
necessário.  
 

Atualizada em 01/08/2018  
 

http://www.fflaw.com.br/
mailto:comunicacao@fflaw.com.br

