POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A RVC ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA
(“RVC”), tem o compromisso de respeitar e resguardar a sua privacidade. Assim,
com o comprometimento e transparência que lhe são característicos, a RVC
apresenta a sua POLÍTICA DE PRIVACIDADE com a finalidade de informar e
esclarecer como e com qual finalidade poderá ocorrer o Tratamento dos Dados
Pessoais dos usuários fornecidos à RVC, de acordo com a legislação aplicável no
Brasil.
Para fins desta POLÍTICA DE PRIVACIDADE, o termo “usuário (s)” são todos os
indivíduos que de qualquer forma utilizam os serviços da RVC.
1. TIPOS DE
INFORMAÇÃO

INFORMAÇÕES

COLETADAS

E

COMO

USAMOS

A

A RVC pode coletar informações básicas que identifiquem os usuários como um
indivíduo (“Dados Pessoais”), tais como nome, endereço de e-mail, telefone e
outras informações elencadas adiante, de modo a garantir a sua experiência como
usuário de nossos serviços. A RVC apenas coleta as informações fornecidas pelos
usuários para a execução dos seus serviços ou conforme estabelecido nesta Política
de Privacidade.
De modo geral, utilizamos os dados pessoais para prestar serviços de consultoria
tributária e empresarial aos usuários. Além disso, poderemos utilizar os dados
pessoais para identificar e disponibilizar conteúdo relevante para os usuários e
divulgar, em formato físico ou digital:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiais, tais como: livros, relatórios e brindes institucionais;
Informativos;
Comunicados institucionais;
Boletins;
Clipping de notícias;
Materiais em relação aos nossos eventos: save the date, convites, lembretes
e agradecimentos, congratulações;
Prestação de contas;
Pesquisas;
Artigos.

A RVC poderá armazenar os seus Dados Pessoais pelo tempo necessário ao
cumprimento das finalidades acima listadas, assim como para o cumprimento da
legislação ou por uma ordem expedida por autoridade competente no
cumprimento de suas atribuições legais, conforme o caso. Em todas as hipóteses, a
RVC se compromete a compartilhar estritamente os Dados Pessoais que se fizerem
necessários ao cumprimento da respectiva finalidade ou atendimento da respectiva
ordem específica, conforme o caso.

Periodicamente, poderemos solicitar a atualização de seus dados de cadastro em
nossa base de relacionamento, incluindo dados como nome, e-mail, telefone,
empresa, endereço físico e telefone.
Conforme aplicável, poderemos utilizar os dados pessoais dos usuários para as
seguintes finalidades:
• Se os usuários se cadastrarem em nosso site;
• Se o usuário for um profissional da RVC, poderemos coletar e armazenar os dados
com a finalidade de compliance tributário, trabalhista, previdenciário;
• Se o usuário for um candidato a uma oportunidade de emprego na RVC;
• Se o usuário é um profissional de um escritório concorrente, os dados poderão
ser utilizados para realizar pesquisas de Benchmarking e posicionamento.
Caso o usuário não queira que a RVC utilize seus dados pessoais da forma descrita
na presente Política de Privacidade, o mesmo poderá retirar, a qualquer momento,
o seu e-mail de nossa base de contatos, sendo que, para descadastrar o seu e-mail,
basta clicar aqui.
Não vendemos, comercializamos ou cedemos a terceiros as informações coletadas
no site ou acessadas no âmbito da nossa prestação de nossos serviços; todavia,
poderemos compartilhar tais dados com nossos sócios, funcionários, agentes,
contratados ou parceiros de negócios para finalidade exclusiva de executar os
serviços oferecidos pela RVC.
O fornecimento dos dados pessoais representará a anuência do titular dos dados
pessoais em relação á sua utilização para as finalidades acima descritas.
O uso das informações coletadas exige classificação, utilização, acesso reprodução,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, destruição
avaliação, controle, todos esses atos irrestritamente necessários com a atividade
fim da RVC. Esses procedimentos poderão ser feitos pela RVC ou por parceiros
contratados para esse fim, no Brasil ou no exterior, que também estarão sujeitos a
esta Política de Privacidade.
O RVC não divulga a quaisquer terceiros as informações pessoais identificáveis
fornecidas pelos usuários, sem a obtenção do prévio consentimento destes. No
entanto, caso seja solicitado por uma ordem expedida por autoridade competente
no cumprimento de suas atribuições legais, ou em caso de violações ou suspeita de
violações desta Política de Privacidade, dos Termos de Uso ou da Lei, ou caso seja
necessários para o exercício regular de direitos da RVC em processo judicial,
administrativo ou arbitral, poderá ser requerido à RVC disponibilizar as
informações pessoais que estiverem armazenadas. A RVC, porém, se compromete
a revelar as informações limitando-se ao mínimo necessário para atingir as
finalidades exigidas.

2. CORREÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS
A RVC irá fornecer aos usuários a possibilidade de garantir que os seus Dados
Pessoais estejam atualizados e precisos. Conforme permitido pela legislação
aplicável, o usuário poderá solicitar a correção, atualização ou exclusão de seus
Dados Pessoais. Neste caso, o usuário deverá acessar este link (colocar o link da
RVC) e nós empregaremos todos os esforços para atender ao seu pedido.
Caso o usuário opte por não receber e-mails periódicos a respeito dos nossos
serviços, informativos e eventos, o mesmo também pode utilizar o endereço
comunicacao@rvc.law informando que não deseja mais receber tais informações.
Quando exigido pela legislação aplicável, nós poderemos fornecer ao usuário uma
cópia de todos os seus dados pessoais que temos em nosso controle, bem como a
possibilidade de realizar a portabilidade para outro serviço e/ou site.
3. SEGURANÇA
A RVC e os terceiros com os quais os seus Dados Pessoais venham a ser
eventualmente compartilhados observam os padrões de segurança necessários à
prevenção e remediação do acesso sem a devida autorização de Dados Pessoais,
empregando os meios aplicáveis e padrões de segurança recomendados para
protegê-los, na medida em que forem técnica e operacionalmente viáveis.
4. LINKS DE TERCEIROS
Como um recurso para os nossos usuários, podemos disponibilizar links para
outros sites na Internet, de acesso público, com a finalidade de melhorar a sua
experiência de navegação, informação ou prestação de serviços. As políticas de
privacidade desses terceiros não são de responsabilidade da RVC.
5. RECLAMAÇÕES OU SUGESTÕES
Caso o usuário tenha alguma reclamação, sugestão, deseje alguma informação, ou
suspeite que estamos violando alguma Lei ou norma sobre privacidade, envie um
e-mail para comunicacao@rvc.law.
6. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A RVC pode modificar essa Política de Privacidade a qualquer momento.
A presente Política de Privacidade entra em vigor em 16 de outubro de 2020.

