
  

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 
 
O 1º Tabelião de Notas e de protesto de Letras e Título Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Comarca 
de Várzea Paulista - SP apresenta sua Política de Privacidade nos termos da 
Lei Geral de Proteção de Dados, (Lei Federal 13.709/2018) e do Provimento 
23/2020 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, informando 
como coleta, trata, armazena e compartilha seus dados pessoais quando você 
utiliza nossos serviços. 

 
     Tendo em vista que o exercício da atividade notarial e registral, exercida por 
esta Serventia, está regulamentado pelas Leis Federais 9492/97, 6.015/73, 
8935/94, pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado 
de São Paulo, por leis Estaduais, por Provimentos e Decisões da Corregedoria 
Geral de Justiça de São Paulo e do Conselho Nacional de Justiça, pelas 
Portarias expedidas pelo MM. Juiz de Direito e Corregedor Permanente e 
Instruções Normativas a coleta e tratamento dos dados se dá com o objetivo de 
realizar o ato notarial e registral devidamente previsto na legislação. 

 
     Os seguintes dados pessoais podem ser coletados, armazenados e 
tratados, quando você utiliza um dos nossos serviços: 

 
1. Nome, RG, CPF, endereço completo; 
2. Dados de qualificação pessoais como estado civil, profissão e outros; 
3. Dados de identificação eletrônica como e-mail, endereço IP; 
4. Dados bancários como nome do banco, agencia, conta corrente; 
5. Dados de filiação e dados sobre cor da pele e etnia; 

 
Observação: Importante informar que não fornecemos os seus dados pessoais 
para terceiros, exceto as comunicações obrigatórias por lei ou mandado 
judicial. 

 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 
O tratamento de dados pessoais nesta Serventia é feito pelos seus 

colaboradores e prestadores de serviços para cumprir os deveres legais no 
exercício da atividade notarial e registral; em cumprimento de ordem de 
autoridade pública; nos casos de pedido de certidão, conforme a lei; para 
estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais (incluindo o 
fornecimento de informações a terceiros para fins de prevenção de fraudes). 

 
COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 
O compartilhamento de dados pessoais pode acontecer nas 

seguintes situações: 
 



  

 
 

1. Por solicitação da parte do negócio comum; 
2. Por solicitação de terceiros com legítimo interesse; 
3. Por determinação legal; 
4. No encaminhamento de comunicações obrigatórias aos órgãos públicos 

e privados, conforme estabelecido pela legislação; 
5. No envio de comunicações informativas a você relativas ao seu pedido, 

caso solicitado ou caso seja necessário; 
6. No envio notificações por e-mail; 
7. No envio de esclarecimentos quanto a sugestões, reclamações e/ou 

orientações sobre o serviço notarial e registral. 
  

ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
Quanto ao armazenamento de informações pessoais: Os dados 

pessoais processados no cartório para a finalidade notarial e registral 
específica, são mantidos de acordo o que determina o provimento 50/2015 do 
CNJ para o cumprimento das finalidades legais, em especial, a segurança 
jurídica e a publicidade, inerentes a atividade. Todas as devidas precauções 
técnicas e organizacionais são adotadas para evitar a perda, uso indevido ou 
alteração de seus dados pessoais.  

 
ACESSO AOS DADOS 

 
O 1º Tabelião de Notas e de protesto de Letras e Título Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Comarca 
de Várzea Paulista - SP possui controle interno acerca do acesso às suas 
informações, ou seja, monitoramos o acesso dos funcionários aos dados 
pessoais que é feito apenas para execução das atividades notariais e registrais 
disciplinadas em lei. 

 

COOKIES 
 

A privacidade dos usuários do site do 1º Tabelião de Notas e de 

protesto de Letras e Título Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais 

e de Interdições e Tutelas Comarca de Várzea Paulista – SP estamos 

comprometidos em resguardar a sua privacidade e proteger seus dados 

pessoais a Política de Privacidade explicita o que é feito com a sua informação 

pessoal. O consentimento com o uso de cookies ao navegar pelo site do 1º 

Tabelião de Notas e de protesto de Letras e Título Oficial do Registro Civil 

das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Comarca de Várzea 

Paulista - SP pela primeira vez nos permite melhorar o atendimento. 

Nosso site usa cookies - Cookie é um arquivo que contém um 
identificador (uma sequência de letras e números) enviado por um servidor da 
web para um navegador da web e armazenados pelo navegador. 

 



  

 
 

Os cookies normalmente não contêm nenhuma informação que identifica 
pessoalmente um usuário, mas as informações pessoais que armazenamos 
sobre você podem estar vinculadas às informações armazenadas e obtidas de 
cookies. 

Como faço para não compartilhar meus dados? 
 
Os nomes dos cookies que usamos em nosso site e os propósitos para 

que são usados, estão descritos abaixo: 
 
1. Usamos o Google Analytics em nosso site, uma ferramenta de melhoria, 
monitoramento, analise e acompanhamento de usuários, que auxilia a evitar 
fraudes e melhoria de segurança, destino que possa ser de particular interesse 
para usuários específicos. 
2. O bloqueio de todos os cookies terá um impacto negativo no uso de muitos 
sites. Se você bloquear os cookies, poderá resultar na não utilização de todos 
os recursos disponíveis.  
3. A exclusão de cookies poderá ter um impacto negativo no uso de muitos 
sites. 
 

CONCEITO 

 
1. O Controlador: a quem compete as decisões sobre o tratamento de dados 
pessoais, bem como a obrigação de comunicar à ANPD e ao titular quando de 
um incidente de segurança;  
 
2. O Operador: quem realiza o tratamento em nome do Controlador. 
  
3. Controlador: Pessoa que tem competência para tomar decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais (Oficial do Cartório); 

4. Cookies: são pequenos arquivos que as páginas web acessadas 
armazenam nos navegadores; 

5. Internet: é uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores 
para fornecer ao usuário o acesso a diversas informações. Por isso é chamada 
de rede mundial de computadores. 

6. Terceiro: Pessoa ou entidade que não participa diretamente do quadro de 
colaboradores da serventia, mas que, de alguma forma, participam do 
tratamento de dados pessoais; 

7. Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração; 

8. Usuários todas as pessoas naturais que utilizarem os serviços do 1º 
Tabelião de Notas, Protesto e Registro Civil de Várzea Paulista-SP; 

 



  

 

 

9. Autoridade Nacional de Proteção de Dados: ANPD - Órgão da 
administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o 
cumprimento da LGDP. 

10. Coleta Mínima: Conceito derivado do princípio da finalidade, intenção para 
o desenvolvimento de algo, Objetivo, ou seja, na minimização da coleta, que se 
restringe aos dados necessários para atingir ao fim especifico; 

11. Dado pessoal: Informação relacionada à pessoa natural identificada, tais 
como nome, números, códigos de identificação, telefones, endereços; 

12. Dado pessoal sensível: Dado cujo tratamento pode ensejar a 
discriminação do seu titular. Diz respeito a origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 

13. Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais (Data Protection 
Officer – DPO): Profissional indicado pelo controlador para atuar como canal 
de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados; 

14. Operador: Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que 
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador; 

15. Privacidade desde a concepção: é o direito à reserva de informações 
pessoais na qual a proteção de dados pessoais é pensada desde a concepção 
de sistemas, práticas comerciais, projetos, produtos ou qualquer outra solução 
que envolva o manuseio de dados pessoais; 

16. Titular de dados pessoais: Pessoa natural a quem se referem os dados 
pessoais que são objetos de tratamento; 

17. Tratamento de dados pessoais: Toda operação realizada com dados 
pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de 
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 
MAIORES INFORMAÇÕES 

 
 

Na formalização desta política de privacidade, 1º Tabelião de Notas e 
de protesto de Letras e Título Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas Comarca de Várzea Paulista – SP 
objetiva trazer informações com clareza e objetividade. 

 
Mantemos um canal de atendimento para assuntos relacionados à Lei 

Geral de Proteção de Dado, por meio do: 
 



  

 
 

DADOS DO ENCARREGADO E CANAL DE ATENDIMENTO 
(art. 41 da LGPD) 

 
 
 

I. Karine de Cássia Victorino Latance 

II. Rua Maria Stella, 53, Vila Santa Terezinha, Várzea 
Paulista –SP 

III. Horário de atendimento: seg. a sex. das 09h00 as 
17h00 e aos sábados das 09:00 às 12h00. 

IV. Telefone: (11) 4493-6357 

V. E-mail: encarregado@cartorioaprillanti.com.br 

VI. Canal de atendimento: www.cartorioaprillanti.com.br 

 

 
ALTERAÇÕES POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 
 

Nossa política poder ser atualizada em caso de necessidade ou 
adequação a novos procedimentos, verifique sempre nosso site para ter 
acesso a versão mais atualizada. 
 

VERSÃO DATA DA PUBLICAÇÃO 

1 22/02/2021 

 

 

 

Várzea Paulista, 22 de fevereiro de 2021 
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