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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Para a WOMEN IN LAW MENTORING BRAZIL segurança, transparência e 

privacidade são valores de suma importância. 

 

Neste sentido, a nossa Política de Privacidade objetiva demonstrar nosso 

compromisso em sempre tratar os seus dados pessoais de forma muito respeitosa 

adotando as melhores práticas para fins de garantir a confidencialidade e 

integridade dos dados pessoais coletados. 

 

É nossa responsabilidade assegurar que estamos atendendo todos os requisitos 

legais relacionados à proteção de seus dados pessoais, além de proteger os seus 

direitos. 

 

CONTROLADORA: 

Nome da empresa: WOMEN IN LAW MENTORING BRAZIL 

CNPJ: 27.408.387/0001-76 

Endereço: Av, Bagé, nº 710, sala 305, Bairro Petrópolis, CEP 90460-080, na 

cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Quais dados são coletados: informações pessoais de contato tais como nome, 

telefone, endereço eletrônico, endereço, endereços eletrônicos de redes sociais, 

CPF, RG, profissão e qualificação. 

 

Finalidades coleta dados pessoais: comunicação, envio de informações sobre 

Mentorias; atendimento de solicitações e esclarecimento de dúvidas; contato por 

telefone, e-mail, SMS, Whatsapp ou outros meios de comunicação; para 

personalizar sua experiência selecionando conteúdos de acordo com seus 

interesses; para fornecer informações sobre os serviços através de comunicação 

de marketing, interação nas redes sociais, contratação e assinatura de contrato; 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória, se for o caso; aprimorar e analisar 

nossos serviços. 

 

Direitos dos titulares: Confirmação da existência do tratamento dos dados 

pessoais, acesso aos dados, correções dos dados, solicitações de exclusão dos 

dados. 
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Compartilhamento: os dados coletados poderão ser compartilhados dentro dos 

limites, propósitos e conforme a necessidade para aprimorar nosso negócio e de 

acordo com a legislação aplicável. Além disso, poderá ser compartilhado com 

parceiros comerciais, fornecedores ou ainda, órgãos governamentais para 

cumprimento de obrigações legais quando necessário. 

 

Como utilizamos seus dados: os dados coletados, objetivam estabelecer 

vínculo contratual, prestação de serviços, fins publicitários, envio de informações 

de promoções sobre treinamentos e mentorias. 

 

Armazenamento: utilizamos as melhores práticas de governança e de 

segurança para proteção dos dados pessoais coletados. Os dados serão 

armazenados pelo período necessário para cumprimento da finalidade a que se 

destina. 

 

Cookies: utilizamos para melhorar o uso e a funcionalidade do site institucional 

e entender melhor o comportamento de nossos visitantes. 

 

A empresa reserva-se o direito de alterar o teor desta Política de Privacidade a 

qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal como para adequação 

e conformidade com relação a lei ou norma que tenha força jurídica equivalente. 

 

Em caso de dúvidas, contatar através do e-mail: contato@wlm.org.br. 

 


