
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.KINCAID.COM.BR 

 

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BRASÍLIA | VITÓRIA 

http://www.kincaid.com.br/


 

 

 

 

 

 

W W W . K I N C A I D . C O M . B R 

 
 

 

 
 

 

RIO DE JANEIRO 
 
AV. RIO BRANCO, 1 
ED. RB1 – 14º ANDAR 
CENTRO – RJ – RIO DE JANEIRO 
CEP: 20090-003 
TEL: (55 21) 2276 6200 

 

SÃO PAULO 
 
AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1600 
ED. JK 1600 – CONJUNTO 131 
VL. NOVA CONCEIÇÃO 
SÃO PAULO – SP 
CEP: 04543-000 
TEL: (55 11) 3045 2442 
 

BRASÍLIA 
 
SHN, QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO A 
ED. LE QUARTIER – SALAS 1025 E 1026 
ASA NORTE – BRASÍLIA – DF 
CEP: 70701-010 
TEL: (55 61) 3542 9232 

 

VITÓRIA 
 
AV. PROFESSOR ALMEIDA COUSIN, 125 
ED. ENSEADA TRADE CENTER 
SALA 1204 
ENSEADA DO SUÁ – VITÓRIA – ES 
CEP: 29050-565 
TEL: (55 27) 3019 2633 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS DO ESCRITÓRIO 

KINCAID | MENDES VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de setembro de 2020 

  



 
 

 

W W W . K I N C A I D . C O M . B R 
2 

 

 

 

 

Para o KINCAID | MENDES VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS ("Kincaid") privacidade e 

transparência são prioritários, por isso, divulgamos esta Política de Privacidade de Dados para 

proporcionar a você um claro entendimento de como o Kincaid coleta e utiliza informações pessoais 

fornecidas por quem utiliza nossos serviços ou acessa nosso site (“Política de Privacidade”).  

 

CONVIDAMOS A TODOS QUE LEIAM ESTA POLÍTICA NA INTEGRA E COM ATENÇÃO PARA 

ASSEGURAR QUE ESTÃO COMPLETAMENTE INFORMADOS.  

 

AO USAR OS NOSSOS SERVIÇOS E ACESSAR NOSSO SITE, VOCÊCONCORDA QUE 

COLETAREMOS E USAREMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS CONFORME DESCRITO NESTA 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. 

 

Para fins desta Política de Privacidade, "Usuários" ou "Vocês" são todos os indivíduos que de 

qualquer forma utilizam os serviços do Kincaid e “Nós” são todos os membros integrantes do 

Kincaid.  

 

1. DADOS PESSOAIS COLETADOS E UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

COLETADOS 

 

1.1 O Kincaid pode coletar informações básicas que identifiquem Você como um indivíduo 

(“Dados Pessoais”), tais como nome, endereço de e-mail, telefone, cargo, empresa, data de 

aniversário, de modo a garantir a sua experiência como Usuário de nossos serviços. O Kincaid 

apenas coleta as informações fornecidas por Você em razão da nossa prestação de serviços, 

recebimento de serviços seus ou em razão do seu acesso ao nosso site ou participação em nossos 

eventos. 

 

1.2 Nós apenas utilizaremos os seus Dados Pessoais para a finalidade de disponibilização e 

envio de informações estabelecidas nesta Política de Privacidade. Periodicamente, poderemos 

solicitar a atualização de seus dados de cadastro em nossa base de relacionamento. De modo 

geral, utilizamos os seus Dados Pessoais para prestar serviços jurídicos à Você. Além disso, 

poderemos utilizar seus Dados Pessoais para identificar e disponibilizar conteúdo relevante 

paraVocê e lhe enviar:   

 

✓ Comunicados institucionais 

✓ Memorandos  

✓ Newsletter 

✓ Clipping 

✓ Alertas legais 

✓ Save the date, convite, lembrete e agradecimento de eventos  

✓ Materiais de eventos produzidos pelo escritório  

✓ Pesquisas de feedback de clientes 

✓ Referenciar nossos serviços a publicações jurídicas nacional e internacionais  

✓ Materiais físicos, como livros, relatório anual e social, por exemplo 

 
1.3 Adicionalmente, conforme aplicável, poderemos utilizar os seus Dados Pessoas para as 
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seguintes finalidades: 

 

✓ Se você se cadastrar em nosso Site, poderemos coletar dados como nome, e-mail, 

cargo e empresa para cadastro em nosso mailing e posterior recebimento de nossas 

publicações; 

✓ Se Você for um profissional ou associado do Kincaid, poderemos coletar e armazenar 

os seus dados para gerir a relação de emprego com você, conforme nossas políticas 

internas; 

✓ Se Você for um candidato a uma vaga de emprego no Kincaid, poderemos coletar e 

armazenar os seus dados para entrar em contato com você e realizar entrevistas de 

emprego com Você; 

✓ Se Você participar de uma feira de estudantes, podemos coletar dados como seu 

nome, e-mail, telefone, instituição de ensino, curso e outras informações relevantes 

para entrar em contato com Você e oferecer novas oportunidades profissionais; 

✓ Se Você for de outro escritório, podemos coletar dados para entrar em contato com 

Você e realizar pesquisas de benchmarking e para troca e armazenamento de 

informações. 

 
1.4 O Kincaid não informa ou divulga a quaisquer terceiros as informações pessoais 

identificáveis fornecidas por Você, com exceção dos casos em que (i) formos obrigados por Lei, (ii) 

seja necessário para fins de prestar um serviço jurídico à Você; (iii) seja necessário para exercer ou 

defender direitos do Kincaid; (iv) tivermos um interesse legítimo para processar os seus dados. O 

Kincaid, porém, se compromete a revelar as informações limitando-se ao mínimo necessário para 

atingir as finalidades exigidas. 

 

1.5 Não vendemos ou comercializamos as informações coletadas no Site ou coletadas na 

prestação de nossos serviços. Entretanto, poderemos compartilhar tais dados com nossos agentes, 

contratados ou parceiros de negócios para finalidade exclusiva de executar os serviços oferecidos 

pelo Kincaid. 

 
2. CORREÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

2.1 O Kincaid fornecerá a Você a possibilidade de garantir que os seus Dados Pessoais estejam 

atualizados e precisos. Conforme permitido pela legislação aplicável, Você poderá solicitar cópias, 

correção, atualização ou exclusão de seus Dados Pessoais. Você poderá também solicitar que o 

Kincaid mantenha, mas não utilize seus Dados Pessoais da forma descrita na presente Política de 

Privacidade. Em qualquer dos casos, por favor envie um e-mail para dados@kincaid.com.br. E nós 

empregaremos todos os esforços razoáveis para atender ao seu pedido.  

 

2.2 Caso Você opte por não receber e-mails periódicos a respeito dos serviços do Kincaid, 

informativos e eventos, Você também pode utilizar o endereço dados@kincaid.com.br para nos 

enviar um e-mail informando que Você não deseja mais receber tais informações ou poderá clicar 

no botão indicado nas comunicações para deixar de receber tais comunicados e/ou informativos. 

Nós atenderemos o seu pedido e não mais enviaremos tais comunicações a Você. Você poderá 

modificar a sua opção a qualquer tempo.  

 

2.3 As informações coletadas pelo Kincaid serão excluídas de seus servidores quando deixarem 
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de ser úteis para os fins para os quais foram coletadas, salvo consentimento do titular de forma 

contrária, ou quando o usuário solicitar a eliminação de seus dados pessoais. 

 

2.4 Sem prejuízo, as informações poderão ser conservadas para cumprimento de obrigação 

legal ou regulatória, transferência a terceiro – desde que respeitados os requisitos de tratamento de 

dados – e uso exclusivo do Kincaid, vedado seu acesso por terceiro, desde que anonimizadas. 

 

3. SEGURANÇA 

 

3.1 Temos um compromisso com a segurança dos seus Dados Pessoais e tomamos precauções 

razoáveis para manter essa proteção.  

 

3.2 Os Dados Pessoais tratados pelo Kincaid são protegidos por medidas físicas, técnicas e 

organizacionais de segurança para reduzir riscos de perda, mau uso e acesso não autorizado, 

divulgação e alteração, tais como firewalls e criptografia de dados, controles de acesso físico ao 

CPD, além de controles de autorização de acesso à informação. 

 

4. WEBSITES DE TERCEIROS 

 

4.1 Como um recurso para os nossos Usuários, podemos fornecer links para outros sites na 

Internet. O Kincaid não se responsabiliza por esses websites e conteúdos e, ainda, não compartilha, 

subscreve, monitora, valida ou aceita a forma como esses websites ou ferramentas de 

armazenamento de conteúdo coletam, processam e transferem seus Dados Pessoais.  

 

4.2 Recomendamos que Você consulte as respectivas políticas de privacidade de tais websites 

para se informar adequadamente a respeito do uso de seus Dados Pessoais por outros websites 

ou outras ferramentas. 

 

5. SUAS OPÇÕES 

 

5.1 Descrevemos abaixo as ações que Você pode tomar para alterar ou limitar a coleta ou uso 

dos seus Dados Pessoais.  

 

✓ Mensagens de marketing. Você pode optar por não receber as mensagens de 

marketing por e-mail que enviarmos. Você pode optar por não receber essas 

mensagens clicando no link “cancelar inscrição” (unsubscribe) na mensagem de e-

mail ou enviando um email para dados@kincaid.com.br. Observe que podemos 

enviar uma mensagem a Você para confirmar o cancelamento.  

 

✓ Informações sobre dispositivo e uso. Se não desejar que vejamos a localização 

do seu dispositivo, é possível desativar o compartilhamento da localização no seu 

dispositivo, alterar as configurações de privacidade do seu dispositivo ou recusar-se 

a compartilhar a localização em seu navegador. 

 

6. COMUNICAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E DÚVIDAS 

 

6.1 Estamos comprometidos em resolver reclamações, sugestões e dúvidas válidas sobre a sua 

privacidade e a nossa coleta ou uso dos seus Dados Pessoais. Para reclamações, sugestões ou 
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dúvidas sobre as nossas práticas ou sobre a nossa Política de Privacidade, entre em contato 

conosco pelo e-mail dados@kincaid.com.br. Nosso objetivo é responder em um tempo razoável. 

 

7. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIADE  

 

7.1 O Kincaid pode modificar, a qualquer momento, essa Política de Privacidade para refletir 

alterações na legislação. Recomendamos que Você analise periódica e cuidadosamente todas as 

alterações feitas nesta Política de Privacidade para garantir que concorda com as eventuais 

modificações realizadas. Caso as alterações a essa Política de Privacidade sejam significativas, 

poderemos solicitar um consentimento como condição à sua contínua utilização do Site e/ou nossos 

serviços. 

 

 

 
 

* * * 
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For KINCAID | MENDES VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS ("Kincaid") privacy and 

transparency are priorities, therefore we disclose this Information Privacy Policy to provide you with 

a clear understanding of how Kincaid collects and uses personal information provided by those who 

use our services or access our website ("Privacy Policy").  

 

WE INVITE EVERYONE TO READ THIS POLICY IN FULL AND WITH ATTENTION TO ENSURE 

THAT YOU ARE FULLY INFORMED.  

 

BY USING OUR SERVICES AND ACCESSING OUR WEBSITE, YOU AGREE THAT WE WILL 

COLLECT AND USE YOUR PERSONAL INFORMATION AS DESCRIBED IN THIS PRIVACY 

POLICY. 

 

For the purposes of this Privacy Policy, "Users" or "You" are all individuals who in any way use the 

Kincaid services and "We" are all the members of Kincaid.  

 

1. PERSONAL INFORMATION COLLECTED AND USE OF PERSONAL INFORMATION 

COLLECTED 

 

1.1 Kincaid may collect basic information that identifies You as an individual ("Personal Data"), 

such as name, e-mail address, telephone number, position, company, date of birth, in order to ensure 

your experience as a User of our services. Kincaid only collects the information provided by You by 

virtue of our provision of services, receipt of services from you or due to your access to our website 

or participation in our events. 

 

1.2 We will only use your Personal Data for the purposes of providing and sending information 

set out in this Privacy Policy. From time to time, we may request the updating of your registration 

information in our relationship base. In general, we use your Personal Data to provide legal services 

to You. In addition, we may use your Personal Data to identify and make relevant content available 

to You and send you:   

 

✓ Institutional communications 

✓ Memorandum 

✓ Newsletter 

✓ Clipping 

✓ Legal alerts 

✓ Save the date, invitation, reminder and in appreciation for events  

✓ Event materials produced by the office  

✓ Customer feedback surveys 

✓ Reference our services to national and international legal publications  

✓ Physical materials such as books, annual and social reports, for instance  

 
1.3 In addition, as applicable, we may use your Personal Information for the following purposes: 

 

✓ If you register on our Website, we may collect data such as name, e-mail, position 

and company to register in our mailing and subsequent receipt of our publications; 
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✓ If You are a Kincaid professional or associate, we may collect and store your data to 

manage the employment relationship with you in accordance with our internal 

policies; 

✓ If You are a candidate for a job at Kincaid, we may collect and store your data to 

contact you and conduct job interviews with You; 

✓ If You attend a students fair, we may collect data such as your name, e-mail, 

telephone number, educational institution, course, and other relevant information to 

contact You and offer new professional opportunities; 

✓ If You are from another office, we may collect data to contact You and conduct 

benchmarking surveys and for information exchange and storage. 
 

1.4 Kincaid does not inform or disclose to any third party the identifiable personal information 

provided by You, except in cases where (i) we are required by Law, (ii) it might be necessary for the 

purposes of providing a legal service to You; (iii) it might be necessary to exercise or defend Kincaid's 

rights; (iv) we have a legitimate interest in processing your data. Kincaid, however, undertakes to 

disclose the information limiting itself to the minimum necessary to achieve the required purposes. 

 

1.5 We do not sell or market the information collected on the Website or collected in the provision 

of our services. However, we may share such information with our agents, contractors or business 

partners for the sole purpose of performing the services offered by Kincaid. 

 
2. CORRECTION, UPDATE AND DELETION OF PERSONAL INFORMATION 

 

2.1 Kincaid will provide You with the ability to ensure that your Personal Information is up to date 

and accurate. As permitted by applicable law, You may request copies, correction, update or deletion 

of your Personal Information. You may also request Kincaid to maintain, but not use your Personal 

Information in the manner described in this Privacy Policy. In any case, please send an e-mail to 

dados@kincaid.com.br. And we will endeavor all reasonable efforts to fulfill your request.  

 

2.2 If You choose not to receive periodic e-mails regarding Kincaid's services, newsletters and 

events, You may also use the dados@kincaid.com.br address to send us an e-mail stating that You 

no longer wish to receive such information or you may click the button indicated in the 

communications to stop receiving such communications and/or newsletters. We will fulfill your 

request and will no longer send such communications to You. You may modify your option at any 

time.  

 

2.3 Information collected by Kincaid will be deleted from its servers when it ceases to be useful 

for the purposes for which it was collected, unless otherwise consented by the holder, or when the 

user might request the deletion of their personal information. 

 

2.4 Without prejudice, the information may be retained for compliance with legal or regulatory 

obligation, transfer to third party – provided that in compliance with the requirements of data 

processing – and exclusive use of Kincaid, and its access by a third party will be restricted, provided 

that such information is rendered anonymous. 

 

3. SECURITY 

 

3.1 We are committed to the security of your Personal Information and take reasonable 



 
 

 

W W W . K I N C A I D . C O M . B R 
4 

 

 

precautions to maintain such protection.  

 

3.2 Personal Information processed by Kincaid is protected by physical, technical and 

organizational security measures to reduce risks of loss, misuse and unauthorized access, 

disclosure and alteration, such as firewalls and data encryption, physical access controls to the CPD, 

in addition to information access authorization controls. 

 

4. THIRD-PARTIES' WEBSITES 

 

4.1 As a resource for our Users, we may provide links to other websites on the Internet. Kincaid 

is not responsible for such websites and content and further does not share, subscribe to, monitor, 

validate or accept how such websites or content storage tools collect, process and transfer your 

Personal Information.  

 

4.2 We recommend that You review the respective privacy policies of such websites to be 

properly informed about the use of your Personal Information by other websites or other tools. 

 

5. YOUR OPTIONS 

 

5.1 Below we describe the actions You may take in order to change or limit the collection or use 

of your Personal Information.  

 

✓ Marketing messages. You may choose to not receive the marketing messages we 

send by e-mail. You may choose not to receive such messages by clicking the 

"unsubscribe" link (unsubscribe) in the e-mail message or sending an e-mail to 

dados@kincaid.com.br. Please note that we may send a message to You to confirm 

the cancellation.  

 

✓ Information about device and use. If you do not want us to see your device's 

location, you can turn off location sharing on your device, change your device's 

privacy settings, or refuse to share the location in your browser. 

 

6. COMMUNICATIONS, COMPLAINTS, SUGGESTIONS AND QUESTIONS 

 

6.1 We are committed to solving valid complaints, suggestions and questions about your privacy 

and our collection or use of your Personal Information. For complaints, suggestions or questions 

about our practices or our Privacy Policy, please contact us at dados@kincaid.com.br. Our goal is 

to respond in a reasonable time. 

 

7. AMENDMENTS TO THIS PRIVACY POLICY  

 

7.1 Kincaid may modify this Privacy Policy at any time to reflect amendments in legislation. We 

recommend You to periodically and carefully review all the amendments to this Privacy Policy to 

ensure that you agree to any changes made. Should amendments to this Privacy Policy might be 

significant, we may request a consent as a condition of your continued use of the Website and/or 

our services. 

 

* * * 
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