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POLÍTICA DE
PRIVACIDADE
A Revista Contexto Jurídico
(“Contexto” ou “Revista”) tem o
compromisso de respeitar sua
privacidade e proteger seus dados
pessoais. Por isso, criamos a
presente Política de Privacidade
para esclarecer como a Contexto
Jurídico processa e utiliza seus
dados e informações pessoais.
Recomendamos que esta Política
de Privacidade seja lida com
atenção. Para maiores
informações, não deixe de entrar
em contato com o encarregado da
Contexto, que pode ser contatado
através do e-mail:
revistacontextojuridico@gmail.com
.
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1. CONTROLADOR DOS
DADOS PESSOAIS
Maria Eduarda da Costa Muniz
será a controladora de seus
dados pessoais no âmbito da
relação estabelecida entre a
Contexto Jurídico e você. Nos
termos da Lei Geral de Proteção
de Dados, controlador é a quem
compete as decisões referentes
ao tratamento de dados
pessoais. Por sua vez, dados
pessoais
são
informações
básicas que identifiquem você
como um indivíduo, tais como
nome,
endereço,
e-mail,
telefone, CPF, dentre outras
(“Dados Pessoais”).
Os Dados Pessoais podem ser
coletados pela Revista de
diversas
formas,
inclusive:
obtenção direta com o titular
dos Dados Pessoais; obtenção
com pessoas relacionadas ao
titular dos dados pessoais;
obtenção a partir de fontes de
acesso público.

Qualquer dado pessoal tratado,
independentemente da forma
como foi obtido ou a quem diga
respeito, será abrangido pela
presente Política de Privacidade.
Como regra, a Contexto Jurídico
poderá tratar os seguintes
Dados Pessoais:
1.

Dados de identificação,
qualificação
e
contato:
nome completo; endereço,
data
de
nascimento;
nacionalidade; cópias e
dados de documentos de
identificação, endereço de
e-mail; número de telefone;
e
2. Dados acadêmicos e
profissionais: local em que
trabalha; profissão; cargo;
escolaridade.

FINALIDADES DO TRATAMENTO DE
DADOS PESSOAIS

A Contexto poderá utilizar seus Dados
Pessoais para identificar e disponibilizar
conteúdo relevante para você, o que
poderá incluir o envio de publicações,
comunicados institucionais, newsletters,
convites, boletins, materiais relativos a
eventos, pesquisas e feedbacks.

Se você se cadastrar como parecerista,
poderemos coletar dados como nome,
e-mail, cargo e local onde trabalha para
cadastro em nosso corpo em exercício.
Já se você for submeter um artigo à
Revista, poderemos coletar Dados
Pessoais para entrar em contato com
você.

A Contexto Jurídico poderá compartilhar
seus dados pessoais com terceiros, por
meio de software e outras tecnologias da
informação para fins de gestão de
cadastro, documentação e demais
providências necessárias.
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CORREÇÃO, ATUALIZAÇÃO E
EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS

A Revista irá fornecer a você a
possibilidade de garantir que os seus
Dados Pessoais estejam atualizados e
precisos. Conforme permitido pela
legislação aplicável, você poderá solicitar
a correção, atualização ou exclusão de
seus Dados Pessoais.
Neste caso, você deverá enviar um email
para
o
endereço
revistacontextojuridico@gmail.com
e
nós empregaremos todos os esforços
razoáveis para atender ao seu pedido.

Quando exigido pela legislação aplicável, nós
poderemos lhe fornecer 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.
Armazenaremos e manteremos seus Dados
Pessoais pelo tempo exigido pela legislação;
pelo tempo necessário a preservar o legítimo
interesse ou resguardar o exercício regular de
direitos pela Contexto; ou até o término do
tratamento de Dados Pessoais. Após o último
desses períodos, eliminaremos seus Dados
Pessoais.
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