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O Martins, Franco e Teixeira Advogados (MFT), entende a importância e tem o dever 

de preservar e proteger os dados pessoais de seus clientes, colaboradores, fornecedores 

e prestadores de serviços.

A presente política tem o intuito de esclarecer com qual finalidade poderá ocorrer o Tratamento 

dos seus Dados Pessoais fornecidos ao MFT, de acordo com a legislação aplicável no Brasil, em 

especial com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Leia com atenção esta Política de Privacidade. Ela descreve como são tratadas as informações 

pessoais fornecidas por VOCÊ ao acessar e utilizar o site e/ou serviços do MFT. Caso você não 

concorde com os termos e condições abaixo, não deve utilizar o nosso site.

Martins, Franco e Teixeira Sociedade de Advogados

CNPJ: 00.982.722/0001-99

Rua Pequetita, 215, 5º andar, Vila Olímpia

São Paulo / SP

CEP: 04552-060

Encarregado: contato@mft.com.br

1.  AGENTE DE TRATAMENTO (CONTROLADOR)

2.1.  Dados inseridos pelo usuário do site
O MFT coleta Dados Pessoais através de formulários online, quando o usuário do site se inscreve 

para receber newsletter ou para enviar curriculum.

2.2.  Dados de Navegação no site
O site do MFT não coleta dados pessoais dos usuarios por meio de cookies que permitam a 

identificação na utilização do site.

Possivelmente alguns dados pessoais serão coletados devido a protocolos de comunicação da internet. 

Dentre essas informações estão endereços de IP ou domínio do computador usado por quem navega 

no site. Essas informações são adquiridas somente para fins de estatísitcas anônimas sobre o uso.

2.  TIPO DE DADOS PESSOAIS TRATADOS
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4.  COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O MFT não comercializará os seus Dados Pessoais, no entanto, seus Dados Pessoais podem ser 

compartilhados ou transferidos a terceiros, no Brasil e no exterior, que prestem serviços ao MFT.

•  Provedores do softwares e outras tecnologias da informação para envio de comunicados, newletter;

•  Correspondentes, contadores, auditores, tradutores e outros que auxiliem na prestação de serviços  

   para os quais o MFT foi contratado.

•  Orgãos reguladores e demais autoridades.

•  Publicações jurídicas.

O MFT não compartilha informações com empresas que não estejam em conformidade com 

a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). 

5.  TEMPO DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

O tratamento de dados se dará pelo tempo necessário para atingir a finalidade para o qual foi 

coletado, bem como para cumprimento das obrigações legais ou regulação aplicável. Os dados 

pessoais serão apagados após esgotar a finalidade e/ou obrigações legais, para permitir o exercício 

dos direitos do MFT.

3.  FINALIDADE DE TRATAMENTO DE DADOS

O tratamento de dados se dará por consentimento, quando aplicável, por obrigação legal, 

regulatório, contratual ou outras estipuladas pela LGDP.

Tem como finalidade processo seletivo, atendimento ao cliente e prestação de serviços jurídico 

consultivo e/ou contencioso.

Os dados pessoais consentidos também poderão ser usados para formalização de contratos com 

o MFT, faturamento e cobrança caso você seja o cliente pessoal física ou representante de um 

cliente pessoa júrídica.
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6.  DIREITOS DO TITULAR DE DADOS

O Titular de Dados possui direitos em relação aos seus dados pessoais previstos em lei, mas 

existem circunstância legais que podem restringir o exercício de alguns direitos, tais como, 

tratamento com base legal, legítimo interesse do MFT.

A solicitação correção/alteração de dados incompletos, inexatos ou desatualizados e/ou de 

exclusão de dados fornecidos ao MFT, inclusive Dados Pessoais, deverá ser realizada por e-mail 

direcionado ao contato@mft.com.br. A solicitação será atendida/respondida em até 15 (quinze) 

dias, contados a partir do recebimento.

Os dados pessoais são armazenados em servidores que seguem protocolos internacionais de 

segurança.

7.  ALTERAÇÕES NESSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O MFT revisará a cada 2 anos essa Política de Privacidade ou quando houver alterações 

necessárias ao bom cumprimento da Privacidade de Dados.



www.mft.com.br


