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Prolik Advogados e o objetivo desta Política de 
Privacidade 
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O Escritório Augusto Prolik Advogados Associados (“Prolik Advogados”) foi

fundado em 4 de outubro de 1946, sendo pioneiro no estudo e na aplicação do direito

tributário no Paraná. Ao longo dos anos, Prolik Advogados expandiu suas áreas de

atuação, consolidando-se no exercício personalizado da advocacia contenciosa e

consultiva de qualidade aos seus clientes. Sustentando-se nos pilares da ética, tradição

e inovação constantes, atravessasse com êxito a passagem do tempo.

Estamos atentos às novas demandas sociais, à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de

Proteção de Dados Pessoais – LGPD), ao compromisso de transparência e melhor

atendimento aos seus clientes e comunidade, ao respeito aos direitos fundamentais e à

importância da difusão da cultura de proteção de dados pessoais.

Esta Política de Privacidade tem, portanto, o objetivo de informar como Prolik
Advogados poderá, na qualidade de controlador, tratar seus dados pessoais, com
base na LGPD.

Objetivo

Por favor, leia atentamente esta Política de Privacidade, a qual,
quando aplicável, deverá ser interpretada conjuntamente com os
contratos de prestação de serviço, com o Código de Ética e Disciplina
da Ordem dos Advogados do Brasil e outros documentos.



Quais são os Dados Pessoais Tratados?
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Em regra, os dados pessoais são obtidos direta ou indiretamente de você ou,

ainda, de fontes públicas. Poderão ser coletados dados pessoais seus, tais como:

Identificação do titular, qualificação e contato (cliente,

colaborador, visitante de nossa sede ou leitor de nossos informativos,
procurador, sócio, acionista, representante legal, diretor, consultor etc.)

Nome completo, nº de telefone, e-mail, endereço, profissão, dados de
documento de identificação (RG, CPF, RNE, CNH, OAB, CTPS etc.), cargo
ocupado na organização, data de nascimento, IPs, geolocalização, padrões de
navegação, estado civil, profissão e idade.

Informações econômico-financeiras
Declarações de renda, remuneração, créditos, títulos de propriedade e
posses, certidões de débitos, financiamentos, placas de veículos, atos
societários etc.

Informações familiares
Estado civil, estrutura familiar, relacionamentos, pactos antenupciais,
certidões de casamento, de união estável, etc.

Informações contratuais e/ou processuais
Dados pessoais referidos acima e também: título de eleitor, alistamento militar,
escolaridade, registro profissional, nºs de CTPS, CEI, NIS, NIT e PIS/PASEP,
registros sindicais, folhas de pagamento e dados previdenciários, certidões de
distribuidores de processos, certidões de órgãos de créditos, certidões fiscais,
certidões de Juntas Comerciais, atestados médicos e outras informações de
saúde etc.

Informações profissionais e acadêmicas
Empresa em que trabalha e cargo, histórico profissional e acadêmico, grau
de escolaridade, idiomas, CVs, registros laborais etc.



Quais as Finalidades do Tratamento?
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Os dados pessoais podem ser necessários em diversas circunstâncias e para
variados propósitos. O tratamento é pautado em determinadas finalidades, de
acordo com os princípios e legislação aplicável. Usamos unicamente dados
pessoais necessários e adequados para as finalidades que justificam seu
tratamento, principalmente para desempenharmos os serviços jurídicos para os

quais fomos/formos contratados, incluindo, mas não se limitando, a:

Resposta de consultas, assistência jurídica, revisão de contratos, elaboração
de pareceres, participação em auditorias legais em operações de M&A (due
diligences), agendamento de reuniões, atuação em procedimentos
extrajudiciais, processos de natureza judicial, administrativa ou arbitral,
intermediação junto a órgãos públicos, cumprimento de mandatos etc.;

Envios de newsletters, convites para eventos, sugestões de conteúdos de
interesse, pesquisas de satisfação etc.;

Recrutamento e seleção de colaboradores;

Cadastro de fornecedores, celebração de contratos, emissão de cobranças;

Cumprimento de obrigações legais, regulatórias ou de contratos;

Exercício regular de direito;

Proteção, segurança e defesa dos interesses do Prolik Advogados;

Cumprimento de demandas diversas submetidas ao Prolik Advogados.

Um dos principais tipos de tratamento de dados pessoais realizado é a coleta, feita
por meio físico, oral e/ou digital. Coletamos também imagens em nossa sede, por
meio de nossas câmeras de vigilância e segurança.

Quais as formas de Coleta?



Com quem Compartilhamos seus Dados Pessoais?
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Seus dados pessoais poderão ser compartilhados, de acordo com a

necessidade e finalidade adequadas, no Brasil ou no exterior, conforme o caso,

com:

Transferência Internacional de Dados

Nossos serviços de infraestrutura contam com parte de suas informações

mantidas em nuvem, nos Estados Unidos. Além disso, pode haver transferência

internacional de dados pessoais com correspondentes nacionais ou estrangeiros,

no intuito de cumprir com nossas atividades no seu melhor interesse. Nessas

circunstâncias, buscamos contratar profissionais com elevados níveis de respeito à

privacidade e segurança da informação, bem como adotar medidas para assegurar

a proteção dos dados pessoais durante a transferência.

Assistentes técnicos, auditores, contadores, correspondentes jurídicos,

escritórios parceiros, pareceristas, peritos, tradutores, contadores,

despachantes;

Provedores de sistemas de TI, provedores de serviços em nuvem, prestadores

de serviços diversos como de entrega;

Autoridades públicas administrativas, regulatórias, judiciais ou arbitrais;

Publicações jurídicas nacionais ou internacionais.

Nós não comercializamos dados pessoais por qualquer meio, nem

realizamos o tratamento automatizado de dados pessoais.



Quais são os Direitos dos Titulares?
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O titular de dados pessoais tem o direito de obter de Prolik Advogados, a

qualquer momento e mediante requisição enviada a nosso Encarregado

(privacidade@prolik.com.br), o seguinte:

Sua solicitação será analisada antes de ser atendida. Há circunstâncias que

o exercício dos direitos acima é restringido, quando devemos conservar seus dados

pessoais por alguma razão fundamentada, como permitir a continuidade da

prestação dos serviços, o cumprimento da legislação ou a defesa de Prolik

Advogados em procedimentos e/ou processos judicias, por exemplo.

Armazenamento e Segurança

Para proteger os dados pessoais tratados por Prolik Advogados são utilizadas

medidas técnicas e administrativas, dentro dos padrões de mercado, visando

prevenir e remediar o acesso não autorizado e situações acidentais ou ilícitas de

destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão indevidas.

confirmação da existência de tratamento;

acesso aos dados;

correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados;

portabilidade;

eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;

informação sobre compartilhamento de dados;

informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as

consequências da negativa, ou, ainda, revogar esse consentimento (caso

essa seja a base legal utilizada para o tratamento de dados pessoais).



Links de Terceiros
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Prolik Advogados poderá sugerir links de redirecionamento a sites de

terceiros, seja para ampliar a informação prestada ou no âmbito da prestação de

nossos serviços. Esta nossa Política não se aplica a esses sites de terceiros, cujas

políticas de privacidade específicas devem ser consultadas diretamente, como

medida de boa prática. Nós não nos responsabilizamos pelas ações de terceiros,

conteúdo ou políticas próprias.

Contato do Encarregado 

A retenção dos dados pessoais será feita por Prolik Advogados enquanto,

em regra geral, persistir a finalidade que autorizou a coleta ou segundo os prazos

legais aplicáveis, ressalvados os casos em que permanecer o interesse legítimo em

sua manutenção e/ou a possibilidade de exercício de direitos na via judicial,

administrativa ou arbitral.

Retenção dos Dados Pessoais

privacidade@prolik.com.br

(041) 3320-0320

O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais pode ser contatado por

um dos seguintes canais de comunicação:

Rua Marechal Deodoro, nº 497, 16º andar, Curitiba/PR



Atualizações da Política de Privacidade
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As disposições contidas nesta Política de Privacidade poderão ser

atualizadas a qualquer tempo, sem prévio aviso, mediante a publicação de nova

versão do documento no site www.prolik.com.br/privacidade. Acompanhe nosso

site e comunicações para verificar eventuais alterações.


