POLÍTICA DE PRIVACIDADE
SCHNEIDER, STARKE & RUPPEL
ADVOGADOS, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Dr. Léo de
Carvalho, 74, sala 1203, Blumenau, Santa Catarina,
valoriza a privacidade de seus clientes,
fornecedores e colaboradores. Por isso, criou a
Política de Privacidade para demonstrar seu
compromisso com a proteção de dados pessoais,
nos termos da legislação vigente e a fim de
explicar ao titular de dados quais dados são
coletados, como são coletados, qual o
tratamento dado, entre outras informações
essenciais.
A política de privacidade tem o objetivo
de proteger a segurança e a privacidade
de nossos usuários/clientes.

Caso o usuário decida voluntariamente
informar seus dados pessoais sensíveis,
desde já autoriza expressamente o
tratamento desses dados em concordância com
os termos descritos nessa política, ficando
reservado ao Escritório eliminá-los a qualquer
tempo.
Ao entrar em contato por nossos
formulários on-line, coletamos dados
pessoais necessários para fins de atender a
sua solicitação, fornecer o devido suporte e
retomar o contato.
Este site contém links para ambientes
externos cujas políticas de privacidade
não são de responsabilidade de
Schneider, Starke & Ruppel Advogados.
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A visitação ao site é anônima, sendo
possível visualizar as informações
disponíveis sem identificação. O acesso
às informações recebidas é restrito a
integrantes autorizados.
Schneider, Starke & Ruppel não divulga as
informações pessoais fornecidas por usuários,
mas poderá usá-las para comunicações relativas a
eventos promovidos, circulação de informativos
sobre suas atividades ou matérias de interesse
geral. Poderão também ser usadas para outras
finalidades indicadas especificamente em relação
à coleta da informação no site.
O site não utiliza cookies para coletar
informações pessoais ou de navegação.
Os provedores que hospedam este site
poderão coletar dados genéricos e com a
finalidade específica de elaborar estatísticas.

Garantimos ao usuário a possibilidade de
apresentação de solicitações baseadas
no art. 18 da Lei 13.709/2018, por meio
solicitação a ser encaminhada pelo titular no site
www.ssradv.com.br na página CONTATO.
Empresas contratadas para fornecer eventuais
serviços de apoio a este site devem aderir à
política de privacidade do Escritório.
Caso se modifique a política de
privacidade,
as
alterações
serão
publicadas no site.
Schneider, Starke & Ruppel Advogados
se coloca a disposição para solução de
dúvidas ou solicitações dos titulares de
dados pelo endereço www.ssradv.com.br na
página CONTATO.
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