DECLARAÇÃO GLOBAL DE PRIVACIDADE DA PAUL HASTINGS1
1.0

VISÃO GERAL

1.1

OBJETIVO

A Paul Hastings 2 está empenhada em proteger a privacidade das Informações Pessoais coletadas ou
obtidas por nós durante o desenvolvimento de atividades comerciais dos indivíduos dentro ou fora da
organização. Esta Declaração Global de Privacidade (“Declaração de Privacidade”) des creve o t ipo de
Informações Pessoais que a Paul Hastings pode coletar, como podemos usar e compartilhar essas
informações e como você pode corrigir ou alterar essas informações.

1.2

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta Declaração de Privacidade descreve as formas pelas quais a Paul Hastings gerencia as
Informações Pessoais recebidas: (i) no curso de suas operações envolvendo clientes atuais, clientes em
potencial e antigos clientes (em conjunto, “Clientes”); (ii) de visitantes em escritórios, websites ou
eventos da Paul Hastings; (iii) de possíveis funcionários, referentes a pedidos de emprego, e de
parceiros em potencial, referentes às considerações com relação à parceria; e (iv) durante as interações
com seus fornecedores, prestadores de serviço, terceirizados e parceiros de negócios antigos, atuais e
em potencial (em conjunto, “Fornecedores”), inclusive todos os casos no site da Paul Hastings localizado
em https://www.paulhastings.com/ e em todo e qualquer futuro site operado por ou em nome da Paul
Hastings (os “Sites”). Todos os indivíduos e entidades que Processam Informações Pessoais em nome
da Paul Hastings devem proteger as Informações Pessoais em conformidade com esta Dec laraç ão de
Privacidade.
Nossa Política de Privacidade de Gestão de Talentos de Dados rege a gestão das Informações Pessoais
de nossos funcionários e parceiros e prevalecerá em caso de conflito com esta Declaração de
Privacidade.

1.3

PRINCIPAIS TERMOS


“Controlador” tem seu significado estabelecido no Regulamento (UE) 2016/679 (“GDPR”);



“Leis de Proteção de Dados” correspondem (i) ao Regulamento 2016/679 do Parlamento
Europeu e ao Conselho sobre a proteção de pessoas singulares com relação ao
Processamento de Informações Pessoais e à livre circulação desses dados, que revoga a
Diretiva 95/46/CE (“Regulamento Geral de Proteção de Dados” ou “GDPR”), conforme
alterações, substituições ou revogações, e (ii) às leis de proteção de dados em vigor nas
jurisdições em que a Paul Hastings possui escritórios ou funcionários.



"EEE" significa Espaço Econômico Europeu, que atualmente é composto pelos 30 país es a
seguir: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, E st ônia,
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Irlanda, Letônia, Liechtenstein,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha e Suécia.
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Na medida em que a tradução deste documento entrar em conflito com a versão em inglês do documento, a versão em inglês,
localizada em http://www.paulhastings.com/global -privacy-statement, prevalecerá.
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Os termos em letras maiúsculas localizados ao longo deste documento serão definidos imediatamente após a primeira menção,
caso seja um termo determinado, ou na Seção 1.3 – Principais Termos.
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“GDPR” significa Regulamento (UE) 2016/679;



"Paul Hastings" significa todas as Sociedades de Responsabilidade Limitada da Paul
Hastings e suas entidades coligadas;



“Dados Pessoais” ou “Informações Pessoais” têm seu significado estabelecido no GDPR;



“Processo” ou “Processamento” significa qualquer operação realizada com as Informaç ões
Pessoais, seja por meio automático ou não, como coleta, gravação, organização,
estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, aquisição,
retenção, uso, divulgação por transmissão, disseminação ou disponibilização, alinhamento
ou combinação, restrição, eliminação ou destruição;



“Processador” tem seu significado estabelecido no GDPR;



“Dados Confidenciais” ou “Dados Pessoais Confidenciais” é um subconjunto das
Informações Pessoais que, devido à sua natureza, foi classificado por lei ou por políticas
como merecedor de proteção adicional em termos de privacidade e segurança. Informaç ões
Pessoais Confidenciais incluem Informações Pessoais relativas a indivíduos localiz ados no
EEE que sejam classificadas como uma “Categoria Especial de Dados Pessoais” no âmbit o
da União Europeia ou da lei de estado membro do EEE, que consiste nos seguintes
elementos de dados:
(1) raça ou origem étnica;
(2) opiniões políticas;
(3) convicções religiosas ou filosóficas;
(4) filiação sindical;
(5) dados genéticos;
(6) dados biométricos quando Processados exclusivamente para identificar uma pessoa;
(7) informações de saúde; e
(8) orientação sexual ou informações sobre a vida sexual do indivíduo.



“Autoridade Supervisora” significa uma autoridade pública independente estabelecida em um
país da União Europeia de acordo com o Artigo 51 do GDPR.



“Autoridade Supervisora Envolvida” significa uma Autoridade Supervisora que está envolvida
com o Processamento de Informações Pessoais porque: (a) o Controlador ou P roc es sador
está estabelecido no território do estado-membro dessa Autoridade Supervisora; (b) os
titulares dos dados que residem no estado-membro dessa Autoridade Supervisora são
consideravelmente afetados ou podem ser consideravelmente afetados pelo Processamento;
ou (c) foi apresentada uma denúncia a essa Autoridade Supervisora.



“Terceiro” é qualquer pessoa física ou jurídica, autoridade pública, agência ou órgão que não
o Titular dos Dados, a Paul Hastings ou agente da Paul Hastings.

2.0

POLÍTICA

2.1

AS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS E COMO AS
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UTILIZAMOS
Os tipos de Informações Pessoais que podemos coletar (diretamente de você ou de Terceiros)
dependem da natureza do relacionamento que você tem com a Paul Hastings e dos requisitos da lei em
vigor. Coletamos apenas informações relevantes para fins de Processamento. Não nos envolvemos na
tomada de decisão automatizada durante o Processamento de suas Informações Pessoais.
Dependendo da relação da Paul Hastings com você, fornecemos suas informações pessoais com o seu
consentimento; para a execução de um contrato com você; por um interesse legítimo; ou conforme
necessário para uma exigência ou obrigação jurídica. Abaixo algumas das formas que utiliz amos para
coletar informações e como as usamos.

Clientes
As informações pessoais tratadas pela Paul Hastings de seus Clientes ou sobre eles incluem c argo,
nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, filiação comercial ou empresarial, nome de
usuário e, caso você tenha acesso a qualquer um de nossos recursos de segurança on-line, uma
resposta a uma pergunta de segurança, senha, identificação oficial (carteira de habilitação, passaporte),
cartão de crédito e outras informações financeiras relacionadas aos pagamentos de serviços ou
produtos, bem como outros dados que os Clientes possam fornecer. Em determinados compromissos
com Clientes, podemos coletar informações de funcionários e outras informações de nos sos Clientes ,
incluindo Informações Pessoais de outras pessoas que mantenham relacionamento com nossos
Clientes .
Processamos Informações Pessoais sobre os Clientes ou em nome destes, para uma série de
finalidades comerciais, entre as quais se incluem:












prestação de serviços jurídicos;
gerenciamento geral de informações do Cliente;
respostas a perguntas e solicitações;
fornecimento de acesso a determinadas áreas e recursos dos Sites;
verificação da identidade do Cliente;
comunicação sobre contas e atividades do Cliente nos Sites e sistemas e, a critério da Paul
Hastings, alterações a qualquer política da Paul Hastings;
personalização de conteúdo, publicações e propagandas e a oferta do que acreditamos ser
de interesse dos Clientes;
processamento de transações e pagamentos dos serviços adquiridos pelos Clientes;
aperfeiçoamento dos Sites e sistemas da Paul Hastings;
desenvolvimento de novos serviços; e
outras finalidades divulgadas no momento em que os Clientes fornecem Informações
Pessoais ou com o consentimento do Cliente.

Fornecedores
As informações pessoais coletadas pela Paul Hastings junto a seus Fornecedores se referem à ges t ão
desses relacionamentos e à troca dos produtos ou serviços solicitados. Essas informaç ões pess oais
podem incluir cargo, nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, informações de
faturamento e de outros pagamentos, além de contratos firmados com a Paul Hastings.
Processamos Informações Pessoais sobre os Fornecedores ou em nome destes, para uma série de
finalidades comerciais, entre as quais se incluem:





gerenciamento geral de informações do Fornecedor;
respostas a perguntas e solicitações;
fornecimento de acesso a determinadas áreas e recursos dos Sites;
verificação da identidade do Fornecedor;
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comunicação sobre contas e atividades do Fornecedor nos Sites e sistemas da Paul
Hastings e, a critério desta, alterações de qualquer política da Paul Hastings;
processamento de pagamentos de produtos ou serviços adquiridos pela Paul Hastings;
aperfeiçoamento dos Sites e sistemas da Paul Hastings;
desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços;
Processamento de aplicativos e transações; e
outras finalidades divulgadas no momento em que os Fornecedores fornecem Informações
Pessoais ou com o consentimento do Fornecedor.

Visitantes
Caso você visite um escritório da Paul Hastings, poderemos coletar Informações Pessoais s obre voc ê,
entre as quais se encontram seu cargo, nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail,
filiação comercial ou empresarial, identificação oficial (carteira de habilitação, passaporte) e outros dados
fornecidos por você. Processamos essas informações pessoais para uma série de finalidades, incluindo
para verificar sua identidade, proporcionar acesso às instalações e sistemas da Paul Hastings, para fins
de proteção e outros fins de segurança, para nos comunicarmos com você com relação à sua visita, para
fornecer informações que acreditamos que sejam do seu interesse, incluindo aquelas relativas aos
serviços da Paul Hastings e para finalidades divulgadas no momento em que você fornece Informaç ões
Pessoais ou com seu consentimento.

Recrutamento
Caso você envie Informações Pessoais por meio da seção Carreira em nossos Sites, faça uma consulta
sobre um cargo na Paul Hastings ou se candidate a esse cargo, iremos proceder ao Processamento
dessas Informações Pessoais de acordo com a nossa Política de Privacidade de Gestão de Talentos de
Dados e não para divulgar você.

Atividades na Mídia Social
A Paul Hastings pode coletar Informações Pessoais para permitir que os Titulares dos Dados usem
recursos de mídia social on-line, o que pode incluir a postagem ou o compartilhamento de Informaç ões
Pessoais com outras pessoas.
Ao utilizar esses recursos, você deve analisar quais Informações Pessoais compartilha com outras
pessoas.

Informações de Fontes de Terceiros
A Paul Hastings pode coletar informações pessoais sobre você de fontes de Terceiros a fim de
complementar as informações fornecidas por você. Essas informações complementares permit em que
nós verifiquemos ou complementemos as informações que você forneceu à Paul Hastings e
aperfeiçoemos nossa capacidade de fornecer informações sobre nossa empresa e nossos serviços a
você. Normalmente, os contratos da Paul Hastings com esses Terceiros estabelecem limitações à forma
como essas informações complementares podem ser utilizadas pela Paul Hastings.

Mala Direta, E-mails e Outras Formas de Comunicação Eletrônica
Os Clientes e Fornecedores que nos fornecem Informações Pessoais, ou cujas Informaç ões P ess oais
obtemos por meio de Terceiros, podem receber periodicamente e-mails, malas diretas ou outras formas
de comunicação eletrônica de nossa parte contendo informações sobre nossos serviços, notícias
jurídicas ou outras notícias ou desenvolvimentos, ou ainda sobre futuros eventos especiais. Oferec emos
aos nossos Clientes e Fornecedores a opção de recusar essas comunicações sem nenhum custo.
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Solicitações de Pesquisa/Questionários
A Paul Hastings pode realizar pesquisas (on-line e off-line) por meio de questionários e pode envolver
Terceiros para a realização dessas pesquisas em nosso nome. Todas as respostas aos ques tionários
são voluntárias e as informações coletadas poderão ser utilizadas ou divulgadas para fins de pesquis as ,
análises e emissão de relatórios a fim de nos ajudar a atender melhor os Clientes e Fornecedores.

Usuários dos Nossos Sites: Cookies, Ferramentas Semelhantes e
Informações Agregadas
Podemos utilizar cookies ou ferramentas semelhantes para coletar endereços de protoc olo de int ernet
(IP) daqueles que usam nossos Sites. Ao visitar um dos nossos Sites pela primeira vez, você será
solicitado a fornecer seu consentimento para nosso uso de cookies. Caso você não consinta, alguns
recursos de nossos Sites podem se tornar indisponíveis para você. Caso você dê seu consentimento
para nosso uso de cookies, o cookie será excluído depois que você encerrar sua sessão fec hando s eu
navegador.

Computação Móvel e Outros Aplicativos
A Paul Hastings pode fornecer recursos em sites e on-line desenvolvidos para serem usados em
dispositivos de computação móvel. As versões móveis dos Sites da Paul Hastings podem exigir que os
usuários façam o login com um nome de usuário e senha. Nesses casos, as informações sobre o uso de
cada versão móvel dos Sites podem estar associadas às contas de usuário. Além disso, a Paul Hastings
pode permitir que indivíduos façam o download de um aplicativo, widget ou de outras ferramentas que
podem ser usadas em dispositivos móveis ou em outros dispositivos de computação. A lgumas dess as
ferramentas podem armazenar informações em dispositivos móveis ou em outros dispositivos. Essas
ferramentas podem transmitir Informações Pessoais à Paul Hastings a fim de permitir que os Tit ulares
dos Dados acessem contas de usuário e que a Paul Hastings monitore o uso dessas ferramentas.
Algumas dessas ferramentas podem permitir que os usuários enviem relatórios e outras informações da
ferramenta por e-mail. A Paul Hastings pode utilizar as Informações Pessoais ou as informações não
identificáveis transmitidas para nós a fim de aperfeiçoar essas ferramentas, desenvolver novas
ferramentas, melhorar a qualidade ou ainda conforme descrito nesta Declaração de Privac idade ou em
outras notificações fornecidas pela Paul Hastings.

2.2

ESCOLHA/MODALIDADES PARA OPTAR POR NÃO ACEITAR

Você tem o direito de optar por não aceitar determinados usos e divulgações de suas Informações
Pessoais, conforme estabelecido nesta Declaração de Privacidade.
Caso tenha dado seu consentimento para o Processamento de suas Informações Pessoais ou de s uas
Informações Pessoais Confidenciais à Paul Hastings, Processamento esse sujeito às obrigações legais e
éticas aplicáveis, que possam se aplicar a nós e à nossa capacidade jurídica para fazer com que nossos
direitos ou suas obrigações sejam respeitados, você poderá retirar esse consentimento a qualquer
momento e optar por não aceitar esse Processamento. Além disso, antes de utilizarmos as Informaç ões
Pessoais para qualquer nova finalidade que não tenha sido inicialmente autorizada por você,
forneceremos informações a respeito das novas finalidades e daremos a você a oportunidade de opt ar
por aceitar esses usos secundários. Caso você opte por não aceitar nosso uso secundário de suas
Informações Pessoais, não será realizado o Processamento dessas informações para esse uso.
Antes de divulgar Dados Confidenciais a um Terceiro ou de realizar o Processamento de Dados
Confidenciais que não seja para a finalidade original ou para a finalidade autorizada posteriormente pelo
Titular dos Dados, a Paul Hastings se esforçará para obter o consentimento de cada Titular dos Dados .
Nos casos em que o consentimento do Titular dos Dados for exigido por lei ou contrato, cumpriremos a
LEGAL_US_W # 92870869.1
LEGAL_US_W # 94359717.1

5

lei ou o contrato. Para obter mais informações sobre como dar ou retirar seu consentimento para
determinados usos e divulgações de suas Informações Pessoais, entre em contato conosco.
Um botão para “Cancelar a assinatura” será fornecido na parte superior ou inferior de cada comunicação
de marketing enviada por e-mail pela Paul Hastings, para que você possa optar por não receber mais
comunicações por e-mail. No entanto, continuaremos a enviar e-mails sobre transações com respeito ao
nosso relacionamento e aos serviços solicitados por você.

2.3

TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS

Informações que Compartilhamos
A Paul Hastings não vende ou divulga Informações Pessoais sobre você, exceto nos casos descritos
nesta Declaração de Privacidade ou caso você explicitamente dê seu consentimento. A P aul Has t ings
pode compartilhar Informações Pessoais com nossos prestadores de serviço e consultores para fins
comerciais internos ou para proporcionar um serviço que você solicitou. Informações de pagamento
serão utilizadas e compartilhadas para realizar seu pedido e podem ser armazenadas por um pres t ador
de serviços para pedidos futuros. A Paul Hastings exige que nossos prest adores de serviço c oncordem
por escrito em manter a confidencialidade e a segurança das Informações Pessoais mantidas por eles
em nosso nome, inclusive no que diz respeito a fornecer pelo menos o mesmo nível de proteção exigido
pelas leis aplicáveis de proteção de dados, incluindoo GDPR, concordem em não utilizar es ses dados
para qualquer finalidade diferente da finalidade pela qual a Paul Hastings reteve essas informações e em
notificar a Paul Hastings caso determinem que não podem mais cumprir essa obrigação. Com relaç ão à
transferência de dados pessoais a terceiros no âmbito do GDPR, é exigido que a Paul Hastings continue
sendo responsável caso esses terceiros realizem o Processamento de Informações Pessoais de forma
incompatível com o GDPR.
Podemos divulgar informações sobre você: (i) se formos obrigados a fazê-lo por lei, ordem judicial ou
processo judicial; (ii) em resposta a solicitações legais de autoridades públicas, inclusive para cumprir os
requisitos de segurança nacional ou de aplicação da lei; (iii) no âmbito do proc ess o de des coberta de
informações em ações judiciais ou arbitragens; (iv) para fazer cumprir as políticas, cont ratos ou out ros
direitos da Paul Hastings; (v) a fim de cobrar as quantias devidas à Paul Hastings; (vi) quando
acreditarmos que a divulgação é necessária ou apropriada para evitar danos físicos ou perda financeira,
ou em conexão com uma investigação ou denúncia de atividade ilegal suspeita ou real; ou (vii) se, de
boa fé, acreditarmos que a divulgação é necessária ou aconselhável. Além disso, ocas ionalment e, os
registros do servidor podem ser revisados para fins de segurança, por exemplo, para detectar at ividade
não autorizada nos Sites. Nesses casos, os dados de registro do servidor que contêm os endereç os de
IP podem ser compartilhados com órgãos de aplicação da lei, contratados ou consultores, para que eles
possam identificar usuários associados à sua investigação de atividades não autorizadas.
Nós nos reservamos o direito de divulgar ou transferir qualquer informação que tivermos sobre voc ê em
caso de uma reorganização, venda, arrendamento, fusão, joint venture, cessão, incorporação real ou
proposta de toda ou de qualquer parte da Paul Hastings ou de qualquer um de nossos ativos (inc lus ive
caso a Paul Hastings deixe de negociar, torne-se insolvente, entre em falência ou ocorra qualquer evento
semelhante). Caso isso ocorra, faremos o possível para orientar o beneficiário a usar as Informações
Pessoais de forma compatível com esta Declaração de Privacidade.

Transferências de Dados
A Paul Hastings é uma empresa de advocacia global, com escritórios, Clientes e Fornecedores
localizados em todo o mundo. Consequentemente, suas Informações Pessoais podem ser transferidas
para outros escritórios, data centers e servidores da Paul Hastings na Europa, Ásia, América do S ul ou
nos Estados Unidos para os fins identificados. Qualquer transferência de Informaç ões P essoais pode
ocorrer apenas de acordo com a lei em vigor.
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A Paul Hastings adotará as medidas destinadas a cumprir todas as leis locais em vigor durante o
Processamento das Informações Pessoais, inclusive qualquer condição ou restrição da lei loc al para a
transferência de Informações Pessoais. A Paul Hastings também pode proteger seus dados por meio de
outros métodos legalmente válidos, inclusive acordos internacionais de transferência de dados.
Pessoas localizadas no EEE. Suíçã e Reino Unido.:
A Paul Hastings visa a assegurar que sejam aplicadas medidas e salvaguardas apropriadas de
segurança técnica e organizacional durante a transferência de informações pessoais para fora do E E E ,
Suíça ou Reino Unido e para que os direitos de privacidade descritos nesta Política sejam preservados .
A Paul Hastings estabeleceu Cláusulas Contratuais Padrão que foram reconhecidas pelas aut oridades
de proteção de dados por oferecer um nível adequado de proteção às Informações Pessoais que
Processamos globalmente.Quando apropriado, tomaremos outras medidas de proteção de dados
destinadas a garantirque todas as transferências de Informações Pessoais estão sujeitas às
salvaguardas apropriadas, conforme definido pelo regulamento.

2.4

DIREITOS INDIVIDUAIS DE ACESSO E ESCOLHA

De acordo com a lei em vigor, você pode ter o direito de confirmar se a Paul Hastings Processa
Informações Pessoais sobre você, solicitar acesso às informações e receber informações sobre as
Informações Pessoais que mantemos a seu respeito, receber cópias das Informações Pessoais que
mantemos sobre você, atualizar e corrigir imprecisões em suas Informações Pessoais, fazer objeções ao
Processamento de suas Informações Pessoais e bloquear, tornar anônimas ou excluir as informações ,
conforme o caso. O direito de acesso às Informações Pessoais pode ser limitado em algumas
circunstâncias, pela lei local. Para exercer esses direitos, entre em contato conosco.
Exceto nos casos permitidos pela lei em vigor, você pode usar qualquer método estabelecido nesta
Declaração de Privacidade para solicitar acesso, receber (porta) ou restringir o Processamento, buscar a
retificação ou solicitar a eliminação das Informações Pessoais sobre você mantidas pela Paul Hastings.
Essas solicitações serão processadas de acordo com as leis em vigor. Embora a Paul Hastings se
esforce de boa fé para fornecer acesso às Informações Pessoais aos indivíduos, pode haver
circunstâncias nas quais a Paul Hastings não consiga fornecer acesso, entre as quais se encontram: os
casos em que as informações contêm privilégios legais, em que podem comprometer a privac idade de
outras pessoas ou outros direitos legítimos, nos casos em que o ônus ou a despesa para fornecer
acesso é desproporcional aos riscos para a privacidade do indivíduo em questão, ou nos casos em que
as informações são de propriedade exclusiva comercialmente. Caso a Paul Hastings det ermine que o
acesso deve ser restrito em qualquer caso específico, faremos o possível para fornecer uma explic ação
a você de porque essa determinação foi feita, além de um ponto de contato para qualquer
questionamento adicional. A fim de proteger sua privacidade, a Paul Hastings tomará medidas
comercialmente razoáveis para verificar sua identidade antes de conceder acesso ou de fazer qualquer
alteração às suas Informações Pessoais.

Pessoas localizadas no EEE, Suíça ou Reino Unido
A Paul Hastings adere às Leis de Proteção de Dados em vigor, as quais, se forem aplicáveis, praticáveis
e exigidas pelo GDPR ou outras leis aplicáveis, incluem os seguintes direitos:






Se o Processamento de Informações Pessoais se baseia no seu consentimento, você tem o
direito de retirar seu consentimento para futuros Processamentos a qualquer momento;
Você tem o direito de nos solicitar, nos casos em que atuamos como Controlador c onforme
definido em lei, acesso às suas Informações Pessoais e a retificação das mesmas.
Você tem o direito de fazer objeções ao Processamento de suas Informações Pessoais;
Você tem o direito de apresentar uma denúncia junto a Autoridade Supervisora local em seu
país; e
Conforme aplicável segundo a lei francesa, você também pode nos enviar instruções
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específicas com relação ao uso de suas Informações Pessoais após s ua morte, enviando
uma solicitação por escrito para Privacy@paulhastings.com.
Quando Processamos Informações Pessoais sobre você, o fazemos com seu consentimento ou
conforme seja necessário para oferecer os produtos que você utiliza, para operar nossa empresa,
cumprir nossas obrigações legais e contratuais, proteger a segurança de nossos sistemas e de nos sos
Clientes, satisfazer outros interesses legítimos da Paul Hastings ou conforme descrito na Seção 2
(“Política”) acima. Quando transferimos Informações Pessoais do Espaço Econômico Europeu, Suíç a e
Reino Unido o fazemos com base em uma série de mecanismos legais, conforme descrito na Seção 2.3
(“Transferência de Dados Pessoais”) acima.

2.5

RETENÇÃO

A Paul Hastings retém Informações Pessoais que recebemos durante o tempo necessário para c umprir
a(s) finalidade(s) para as quais as informações foram coletadas, para fornecer nossos serviços e
produtos e para resolver litígios, estabelecer defesas legais, realizar auditorias, buscar cumprir objet ivos
comerciais legítimos, fazer cumprir nossos contratos e cumprir todas as leis em vigor.

2.6

SEGURANÇA

A segurança de todas as Informações Profissionais fornecidas à Paul Hastings é importante para nós e
adotamos medidas razoáveis desenvolvidas para proteger suas Informações Pessoais. A Paul Has tings
mantém proteções administrativas, técnicas e físicas desenvolvidas para proteger as Informações
Pessoais recebidas contra destruição, perda, alteração, acesso ou uso acidentais, ilegais ou não
autorizados.

2.7

OUTROS DIREITOS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Links para Sites de Terceiros
Observe que nossos Sites podem conter links para outros sites para sua conveniência e informaç ão. A
Paul Hastings não controla sites de Terceiros ou suas práticas de privacidade, o que pode ser divergente
das práticas estabelecidas nesta Declaração de Privacidade. A Paul Hastings não endossa ou faz
qualquer declaração sobre sites de Terceiros. Qualquer Informação Pessoal que você decidir fornec er a
esses Terceiros não é abrangida por esta Declaração de Privacidade. A Paul Hastings incentiva voc ê a
rever a Declaração de Privacidade de qualquer empresa ou site antes de enviar suas Informações
Pessoais. Alguns Terceiros podem optar por compartilhar as Informações Pessoais de s eus us uários
com a Paul Hastings; esse compartilhamento é regido pela Declaração de Privacidade da empresa, não
pela Declaração de Privacidade da Paul Hastings.

Alterações a esta Declaração de Privacidade
A Paul Hastings pode atualizar esta Declaração de Privacidade ocasionalmente, conforme julgar
necessário ou apropriado e ao seu critério exclusivo. Caso haja alguma alteração significativa a esta
Declaração de Privacidade, a Paul Hastings enviará a você um aviso por e-mail, por meio de um avis o
em nossos Sites ou conforme exigido pela lei em vigor. A Paul Hastings incentiva você a rever esta
Declaração de Privacidade periodicamente para se informar sobre como a Paul Hastings está utilizando
e protegendo suas informações e para estar ciente das alterações da política. Qualquer alteração a es ta
Declaração de Privacidade entrará em vigor imediatamente após ser publicada ou fornecida pela Paul
Hastings.

2.8

FALE CONOSCO

Caso você tenha qualquer dúvida ou comentário com relação a esta Declaração de Privacidade ou às
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práticas de privacidade da Paul Hastings, ou ainda caso deseje que atualizemos as informações ou
preferências que você nos forneceu, pode entrar em contato conosco em Privacy@paulhastings.com. Se
você está localizado no EEE e acredita que a Paul Hastings não resolveu adequadamente nenhum
problema, pode entrar em contato com a Autoridade Supervisora em questão.

https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shieldhttps://www.jamsadr.com/eu-us-privacyshieldhttps://www.privacyshield.gov/Individuals-inEuropehttps://www.privacyshield.gov/Individuals-in-Europe
Data de entrada em vigor: Dezembro de 2020
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