Política Privacidade
I.C.Juris
A sua privacidade é importante para
nós. É política do I.C. Juris respeitar a
sua privacidade em relação a qualquer
informação sua que possamos coletar no
site www.icjuris.com.
Nossa empresa tem como um de seus
valores a cultura de proteção de dados
pessoais, visando sempre a privacidade
de nosso cliente.
Todo o nosso tratamento de dados tem
como parâmetro as disposições da Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18).
Qualquer problema relacionado à
privacidade e proteção de dados deve
ser reportada à nossa equipe através do
email: contato@icjuris.com, e nosso
Data Protection Officer (DPO) o
atenderá brevemente.
Solicitamos informações pessoais
apenas quando realmente precisamos
delas para lhe fornecer um serviço.
Fazemo-lo por meios justos e legais,
com o seu conhecimento e
consentimento. Também informamos o
porque estamos coletando e como será
usado.
A coleta das informações pessoais tem
como finalidade o apoio e promoção das
nossas atividades, com o objetivo de
entender quais são suas preferências em
relação ao conteúdo disponibilizado,
para que possamos aperfeiçoar nossos
serviços e te entregar sempre o melhor.
O nosso foco é te proporcionar a melhor
e a mais transparente experiência, por
isso, garantimos, em todos os nossos

canais de comunicação, a opção de você
se retirar da nossa lista de contatos.
Apenas retemos as informações
coletadas pelo tempo necessário para
fornecer o serviço solicitado.
Os dados pessoais (nome,email,
telepone) informados pelos usuários são
utilizados também para envio de
campanhas de marketing, ofertando
produtos e serviços do I.C.Juris.
Neste caso, sempre será possível ao
usuário solicitar que seja excluído da
lista de emails marketing, informando
no próprio corpo do email.
Cada e-mail que o usuário receber,
incluirá, no seu final, um link que
poderá ser usado para remover o e-mail
da nossa lista.
Quando armazenamos dados,
protegemos dentro de meios
comercialmente aceitáveis para evitar
perdas e roubos, bem como acesso,
divulgação, cópia, uso ou
modificação não autorizados.
Não compartilhamos informações de
identificação pessoal publicamente ou
com terceiros, exceto quando exigido
por lei.
O nosso site pode ter links para sites
externos que não são operados por nós.
Esteja ciente de que não temos controle
sobre o conteúdo e práticas desses sites
e não podemos aceitar responsabilidade
por suas respectivas políticas de
privacidade.
Não coletamos cookies em nenhuma
das nossas páginas. Contudo, indicamos
que verifique se o seu navegador de
internet não faz esse tipo de coleta, pois
não temos controle sobre tal situação e

por tal motivo não nos
responsabilizamos por essa coleta.
Você é livre para recusar a nossa
solicitação de informações pessoais,
entendendo que talvez não possamos
fornecer alguns dos serviços desejados.
O uso continuado de nosso site será
considerado como aceitação de nossas
práticas em torno de privacidade e
informações pessoais.
Se você tiver alguma dúvida sobre
como lidamos com dados do usuário e
informações pessoais, e caso tenha
qualquer solicitação de informações ou
outras, entre em contato conosco (email:
contato@icjuris.com)
Se você deseja sair da lista de contatos
do I.C. Juris, clique no botão
“saída/descadastro” do site, ou mande
um email para contato@icjuris.com.
Nosso Data Protection Officer terá o
maior prazer em te atender e sanar todas
as suas dúvidas.
Valorizamos a cultura de proteção de
dados pessoais e por tal motivo
estaremos sempre abertos para
sugestões, críticas e elogios.
Estes termos são efetivos a partir de
novembro de 2020.
Equipe I.C. Juris

