
AVISO DE COOKIES 

 

O que são cookies 

Cookies são arquivos que registram e armazenam em seu computador os detalhes de sua atividade ao 

visitar um site. Certos cookies podem coletar dados pessoais - por exemplo, se você clicar em “lembrar 

de mim” ao fazer login, um cookie poderá armazenar seu e-mail e nome de usuário. 

 

Como usamos cookies 

Fazemos uso de cookies com o objetivo de tornar sua visita mais agradável e obter informações sobre 

como nosso site está sendo usado para que possamos otimizá-lo para visitantes como você. Não 

vendemos espaço publicitário, portanto você não encontrará cookies de anunciantes (conhecidos como 

cookies de terceiros). 

 

Quais são tipos de cookies  

 Cookies necessários: necessários para que o site funcione corretamente.  

 Cookies de desempenho: usados para coletar informações estatísticas sobre o uso do nosso site. 

Usamos esses dados para melhorar o desempenho e otimização do site. 

 Cookies de preferência: coletam dados sobre preferências do usuário e guardam informações de 

idioma, localização, CEP, nome e e-mail do usuário etc. 

 Cookies funcionais: permitem mais funcionalidade para os visitantes do nosso site, como serviços 

de chat, botões de compartilhamento de mídia social, login com mídia social etc. 

 Cookies de publicidade/rastreamento: são utilizados para coletar informações e possibilitar a 

criação de anúncios e personalizar publicações para fins de marketing. 

 

No site da AFO Advogados utilizamos apenas cookies funcionais: 

 

COOKIES TIPO PROPÓSITO DURAÇÃO 

NitroCachedPage Funcional Este cookie é necessário para 
atualizar a velocidade do site. 

Temporário 
Permanece no seu dispositivo até 
você fechar o navegador 

cookie_notice_accepted Funcional Este cookie é utilizado para 
verificar se o utilizador 
concordou com o uso de 
cookies no website. 

Permanente 
Permanece no seu dispositivo por 
um período ou até você excluí-lo. 

 

 

Para mais informações sobre uso de cookies envie um e-mail para contato@afo.adv.br. 

 

Como desabilitar os cookies 



É possível desabilitar os cookies alterando as configurações de seu navegador de internet, mas se você 

desabilitar todos os cookies alguns recursos oferecidos pelo site podem não funcionar corretamente. 

Consulte as instruções do seu navegador para saber como ajustar e alterar as configurações de cookies. 

 

Para mais informações 

Se você tiver dúvidas sobre nosso Aviso de Cookies envie um e-mail para contato@afo.adv.br. 

  



AVISO DE PRIVACIDADE 

 

Este Aviso de Privacidade (“Política”) tem por finalidade demonstrar o compromisso de AFO Advogados 

com a segurança, a privacidade e a transparência no tratamento de suas informações e dados pessoais 

e informar como coletamos e tratamos estes dados quando você acessa nosso “Site”. 

Para acessar o nosso Site e nossos serviços, você (“Usuário”) declara que leu, compreende e concorda 

com a nossa Política e concorda com o tratamento de seus dados e informações pessoais para as 

finalidades que indicamos. 

 

Como coletamos os dados 

 

Informações inseridas pelo Usuário: o Usuário pode entrar em contato com AFO Advogados 

diretamente do nosso Site. Para isso basta preencher um formulário e informar seu nome completo, 

e-mail e telefone. Fazemos o tratamento desses dados com base no seu consentimento (art. 7, I, da 

LGPD). 

 

Informações coletadas automaticamente: Coletamos algumas informações de modo automático, 

através de cookies, que são arquivos utilizados para melhorar a experiência de navegação no Site. 

Para mais informações consulte nossa Política de Cookies. Fazemos o tratamento desses dados com 

base no nosso legítimo interesse em proporcionar a melhor experiência de performance do Site (art. 

7, IX, da LGPD). 

 

Lembramos que a coleta de informações de IP é obrigatória por determinação do Marco Civil da Internet, 

Lei 12.965/2014. 

 

Tempo de armazenamento dos dados 

Armazenaremos os dados pessoais do Usuário pelo tempo que for necessário para cumprir as finalidades 

para as quais os coletamos. Inclusive para fins de cumprimento de quaisquer obrigações legais e 

contratuais. 

O prazo de retenção dos dados coletados através de cookies está informado na Política de Cookies. 

O prazo de retenção de dados de IP será de 06 meses (art. 15, Marco Civil da Internet). 

Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando o Usuário requisitar, salvo se 

houver qualquer outra razão para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de 

dados.  

 

Compartilhamento de dados pessoais 

Não compartilhamos seus dados pessoais com nenhuma outra empresa, estes dados apenas serão 

acessados por colaboradores da AFO Advogados e direcionados para os setores responsáveis para 

atender as solicitações do Usuário. Para obter informações sobre o compartilhamento dos seus dados 

pessoais com terceiros entre em contato conosco através do e-mail contato@afo.adv.br. 

 



Transferência internacional de dados 

Os dados coletados dos Usuários poderão ser armazenados fora do território nacional, através do serviço 

de computação na nuvem. Essas transferências são realizadas apenas para empresas que estejam em 

conformidade com legislações de proteção de dados e que mantenham um nível de proteção semelhante 

ou mais rigoroso do que o previsto na legislação brasileira. 

Para obter informações sobre a transferência internacional dos seus dados pessoais entre em contato 

conosco através do e-mail contato@afo.adv.br. 

 

Quais são os seus direitos 

Atendendo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/2018 (“LGPD”), a qualquer momento 

o Usuário pode solicitar: 

 Confirmação da existência de tratamento; 

 Acesso aos dados; 

 Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade; 

 Portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço; 

 Eliminação dos dados tratados com seu consentimento; 

 Obter de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais os seus dados foram 

compartilhados; 

 Informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento e as consequências, em 

caso de negativa; e, 

 Revogação do consentimento. 

 

Caso o Usuário necessite de qualquer auxílio para exercer seus direitos, poderá entrar em contato 

enviando um e-mail para contato@afo.adv.br. 

 

Como protegemos suas informações 

Adotamos medidas técnicas de segurança e organizacionais para proteger suas informações e dados 

pessoais. Os dados serão armazenados em um ambiente operacional seguro que apenas será acessado 

pelos especialistas da AFO Advogados. 

Nenhuma transmissão pela Internet pode ser garantida como completamente segura. Por isso, é 

importante que você também tenha um comportamento seguro, identificando e evitando situações que 

possam ameaçar a segurança dos seus dados.  

Não enviamos mensagens eletrônicas solicitando confirmação de dados ou com anexos que possam ser 

executados (extensões: .exe, .com, entre outros) ou ainda links para eventuais downloads. 

Caso você identifique ou tome conhecimento de algo que comprometa a segurança dos dados pessoais, 

pedimos que entre em contato conosco através do e-mail contato@afo.adv.br. 

 

Link para sites, plataformas e portais 



Ao clicar em links existentes no Site o Usuário pode ser direcionado para outros sites, portais ou 

plataformas de outras empresas e redes sociais que têm políticas de privacidade e tratamento de dados 

próprias e devem ser observadas pelo Usuário. 

Cabe ao Usuário ler a Política de Privacidade de sites, portais, plataformas e redes sociais, sendo 

responsabilidade do Usuário aceitá-la ou rejeitá-la.  

 

Atualizações desta Política 

Buscamos sempre aprimorar nossos padrões de segurança, por isso nosso Aviso de Privacidade poderá 

ser atualizada com frequência.  

Se você tiver dúvidas ou desejar obter mais informações sobre nosso Aviso de Privacidade, entre em 

contato conosco através do e-mail contato@afo.adv.br. 

 

São Caetano do Sul/SP, 10 de janeiro de 2022. 

 


