
Política de Privacidade e Proteção de Dados do Site



BrevenLAW
Esse sistema é mantido e operado  por Breven Law-LTDA. 

Nós tratamos os dados pessoais pertencentes aos usuários do nosso site e sistema.

A Breven Law age como controlador de dados pessoais estando sujeito a disposições 

da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais- LGPD). 

Nessa política estabelecemos as informações importantes acerca do 

tratamento dos dados pessoais dos usuários do nosso sistema. Assim 

informando:

❏ Quem deve utilizar sistema e site;

❏ Quais dados tratamos e para qual finalidade;

❏ Quais são os direitos dos titulares de dados pessoais;

❏ Como entrar em contato conosco. 



USUÁRIOS DO SISTEMA E SITE  E DADOS PESSOAIS TRATADOS
Quem deve utilizar o site?

O conteúdo do site da BrevenLAW é informativo e educativo e abrange o público em geral 

que tenha interesse em saber mais sobre cultura de proteção de dados pessoais. 

Se você desejar saber mais sobre a nossa solução deve clicar no link: (colocar link do 

sistema). 

Se quiser ter acesso aos vídeos educativos e receber e-mails de notícias e conteúdos sobre 

proteção de dados pessoais você pode se cadastrar como usuário free no mesmo link.

Os dados pessoais serão tratados de acordo com a necessidade de coleta de cada usuário.



DADOS TRATADOS
Quais dados pessoais tratamos?

Finalidade:

Cadastro:

❏ email

❏ Nome

Envio de Conteúdo: 

❏ E-mail

Contato:

❏ Nome

❏ E-mail

Marketing:

❏ E-mail;

❏ Cargo; 

❏ Celular.

Esses dados são coletados em momentos oportunos de acordo com a escolha do usuário do 

sistema em contratar os serviços prestados pela BrevenLAW.

O próprio titular preenche seus dados pessoais no Sistema BrevenLAW.

A base legal utilizada para as finalidades cadastro e envio de conteúdo é  EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, pois são dados essenciais para liberação de sistema, mesmo que de forma 

gratuita quando do cadastro para a utilização do acesso do plano free.

A base legal para os dados de contato é o CONSENTIMENTO, pois o titular por livre 

vontade busca entrar em contato com a BrevenLAW.

A base legal para os dados pessoais tratados com a finalidade de Marketing é o LEGITIMO 

INTERESSE DO CONTROLADOR,  a BrevenLAW poderá entrar em contato com o usuário 

Free caso entenda que se enquadre no perfil de possíveis clientes. A BrevenLAW sempre 

garante a salvaguarda para o titular de dados pessoais que pode a qualquer momento 

solicitar a exclusão de seus dados pessoais de nossa base de dados. 



Os dados coletados são de categoria comum, a Breven Law não coleta dados sensíveis nem de crianças 

nem de adolescentes.

CATEGORIA DOS DADOS

A BrevenLAW não compartilha os dados pessoais dos titulares cadastrado no plano Free e usuários do site.

COMPARTILHAMENTO

A Breven Law possui um sistema de revisão periódico mensal dos dados de armazenamento dos dados pessoais 

tratados, excluídos quando ocorre a perda da finalidade de uso e a base legal de tratamento de dados pessoais.

TEMPO DE VIDA ÚTIL DOS DADOS PESSOAIS 

Empresa responsável pelo servidor Digital Ocean local de armazenamento do servidor Frankfurt, Alemanha.

LOCAL E  ARMAZENAMENTO



DIREITO DOS TITULARES GARANTIDOS PELA BREVEN LAW
Quais são os direitos dos titulares de dados pessoais?

Oposição
Na oposição, o titular tem o direito de se opor ao tratamento realizado em seu dado pessoal. Esse direito só existe 

quando a base legal não é o consentimento, porque caso fosse, o titular cancelaria o consentimento. 

No caso de oposição, o controlador precisa explicar ao titular que possui uma base legal válida, além de explicar o 

porquê que ele faz aquele determinado tratamento com os dados.

 A BrevenLAW garante esse direito ao titular de dados pessoais junto com a salvaguarda da exclusão ou anonimização 

dos dados pessoais tratados pela nossa empresa, para que esse direito seja garantido de forma eficiente pela nossa 

empresa pedimos que o titular de dados pessoais entre em contato através dos meios disponíveis e apresentados nesta 

política de privacidade e proteção de dados pessoais.

Ainda, caso o titular de dados pessoais tenha recebido e-mail Marketing da BrevenLAW e não quer mais receber basta 

clicar no link junto ao e-mail e solicitar a exclusão de seus dados pessoais, conforme a imagem a segui:



DIREITO DOS TITULARES GARANTIDOS PELA BREVEN LAW

Direito ao acesso 
O titular pode, a qualquer momento, pedir o acesso aos dados pessoais que determinada empresa possui em seu banco 

de dados. O segredo comercial, entretanto, será informação sigilosa da BrevenLAW. 

Para que esse direito seja garantido de forma eficiente pela nossa empresa pedimos que o titular de dados pessoais 

entre em contato através dos meios disponíveis e apresentados nesta política de privacidade e proteção de dados 

pessoais.

A nossa equipe irá responder em detalhes todas as informações referente ao tratamento de seus dados pessoais. 



DIREITO DOS TITULARES GARANTIDOS PELA BREVEN LAW

Direito à retificação 
É a possibilidade do titular corrigir suas informações de perfil, esse direito é garantido em nossa plataforma, para 

excluir e corrigir informações no seu perfir basta clicar na aba (colocar o passo à passo com imagem)

Se o titular, por algum motivo, não conseguir acessar ou utilizar o sistema para corrigir ou excluir seus dados pessoais 

pedimos que o titular de dados pessoais entre em contato através dos meios disponíveis e apresentados nesta política 

de privacidade e proteção de dados pessoais.

A BrevenLAW sempre está atualizando e revisando a base de dados para não haver erros no tratamento dos dados 

pessoais temos um mecanismo de conferência e revisão da qualidade dos dados pessoais e veracidade daquela 

informação.



DIREITO DOS TITULARES GARANTIDOS PELA BREVEN LAW

Cancelamento 
O titular possui o direito de cancelar/revogar seu consentimento, quando essa for a base legal utilizada para o 

tratamento de determinado(s) dado(s). Ao fazer isso, o titular está solicitando a exclusão dos seus dados do banco de 

dados. 

Para que esse direito seja garantido de forma eficiente pela nossa empresa pedimos que o titular de dados pessoais 

entre em contato através dos meios disponíveis e apresentados nesta política de privacidade e proteção de dados 

pessoais.



MEDIDAS DE SEGURANÇAS NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Empregamos medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não 

autorizados e de situações de destruição, perda, extravio ou alteração desses dados.

As medidas que utilizamos levam em consideração a natureza dos dados, o contexto e a finalidade do 

tratamento, os riscos que uma eventual violação geraria para os direitos e liberdades do usuário, e os 

padrões atualmente empregados no mercado por empresas semelhantes à nossa.

Entre as medidas de segurança adotadas por nós, destacamos as seguintes:

❏ Armazenamento de senhas utilizando hash criptográfico;

❏ Restrições de acessos a bancos de dados;

❏ Acesso com chave SSH ao servidor;

❏ BackUp periódico 

❏ Proteção DNS para usuários do site 

❏ Certificado SSL



MEDIDAS DE SEGURANÇAS NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Ainda que adote tudo o que está ao seu alcance para evitar incidentes de segurança, é possível que 

ocorra algum problema motivado exclusivamente por um terceiro - como em caso de ataques de hackers 

ou crackers ou, ainda, em caso de culpa exclusiva do usuário, que ocorre, por exemplo, quando ele 

mesmo transfere seus dados a terceiro. Assim, embora sejamos, em geral, responsáveis pelos dados 

pessoais que tratamos, nos eximimos de responsabilidade caso ocorra uma situação excepcional como 

essas, sobre as quais não temos nenhum tipo de controle.

De qualquer forma, caso ocorra qualquer tipo de incidente de segurança que possa gerar risco ou dano 

relevante para qualquer de nossos usuários, comunicaremos os afetados e a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados acerca do ocorrido, em conformidade com o disposto na Lei Geral de Proteção de 

Dados



COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO
Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais ou 

sobre os dados pessoais que tratamos, entre em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados 

Pessoais, por algum dos canais mencionados abaixo:

Nome: Maria Heloísa Chiaverini de Melo

E-mail: brevenlaw@gmail.com

WhatsApp: (42) 99932-8749. 


