1.

PRIVACIDADE, COLETA E USO DE DADOS

1.1.

Política de Privacidade. Quando o Usuário usa nossos serviços, confia a nós informações dele. Esta
Política de Privacidade destina-se a ajudar o Usuário a entender quais dados coletamos, por que os
coletamos e o que fazemos com eles. Como sabemos que isso é importante, esperamos que o
Usuário tire algum tempo para lê-la com cuidado.

1.2.

Conteúdo e dados gerados pela Licenciada. A Licenciada tem responsabilidade única e exclusiva
pela qualidade, integridade, confiabilidade e propriedade intelectual dos dados e do conteúdo por
ela criado ou manipulado durante o uso do Sistema. A Licenciadora não monitora e não tem
qualquer responsabilidade ou obrigação de supervisionar, deletar, corrigir ou suspender o acesso
ao conteúdo gerado pela Licenciadora e seus Usuários. A única exceção à essa regra é em caso de
violação da Política de Uso (cláusula 9 dos Termos de Uso e Licença).

1.3.

Conteúdo e dados gerados por terceiros. Os serviços associados ao Sistema podem exibir conteúdo
de terceiros licenciados por esses terceiros para a Licenciadora, como sistemas de automação de
documentos, bem como podem dar acesso a programas ou serviços de terceiros regidos por outros
contratos de licença de uso. Esses conteúdos são de exclusiva responsabilidade da pessoa ou
entidade que os disponibiliza. A Licenciadora pode revisar conteúdo de terceiros para determinar
se é ilegal ou se infringe nossa Política de Uso, e pode remover ou se recusar a exibir qualquer
conteúdo que razoavelmente acredite violar nossa Política de Uso ou a Lei. Mas isso não significa,
necessariamente, que a Licenciadora revisará os conteúdos, não devendo a Licenciada ou qualquer
Usuário presumir ou esperar que a Licenciada tome qualquer iniciativa de fazer qualquer tipo de
monitoramento de conteúdo.

1.4.

Coleta de dados pessoais. A Licenciadora poderá coletar informações transmitidas pelos Usuários,
por exemplo, quando um Usuário se cadastra em uma conta ou sessão. Somente informações que
não implicam violação do sigilo cliente-advogado podem ser coletadas. Dados Pessoais nunca serão
compartilhados com terceiros, mas podem ser utilizados para auditoria e análise estatística para
melhoria do Sistema, no contexto de uma mesma conta corporativa ou individual. Por exemplo, o
sistema poderá usar algoritmos para fornecer sugestões relevantes para os Usuários, como
resultados de pesquisa customizados e sugestões de ações no acompanhamento de um caso.

1.5.

Coleta de dados anônimos. A Licenciadora pode coletar dados em uma forma que não seja possível
uma associação ou referência direta entre o dado e o Usuário ou entre o dado e o caso concreto
gerido (dados anônimos). São informações sobre padrões gerais de uso, acompanhamento e
decisão, que somente podem ser usados de maneira agregada para análise estatística. Os dados
coletados serão sempre anônimos.

1.6.

Contas inativas. Contas que fiquem mais de 180 dias sem acesso e/ou sem gerar qualquer atividade
nova poderão ser consideradas inativas. Os dados de contas inativas poderão ser excluídos pela
Licenciadora. A Licenciadora não tem obrigação de reter nenhum dado ou informação da
Licenciada para além do período de retenção definido pela Licenciada ou após o cancelamento dos
serviços e/ou inativação da conta, mas poderá mantê-lo para fins de análise estatística.

1.7.

Atualizações da Política de Privacidade. A Licenciadora poderá, no futuro, colocar em seu site ou
diretamente como link do Sistema essa Política de Privacidade, bem como poderá detalhar ou
expandir algum ponto. Qualquer alteração ou atualização da Política de Privacidade poderá ser
apresentada juntamente com o Contrato ou de maneira independente ao Contrato, mas sua
aceitação sempre será feita de maneira independente das demais cláusulas.

