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DATA DE VIGÊNCIA: 10 de março de 2021 
 

Aviso de Privacidade da Fragomen 
 

Nós, da Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP, Fragomen Global LLP e nossas afiliadas e subsidiárias1 
relacionadas (em conjunto, a “Fragomen” ou “nós”), queremos garantir que nossos clientes, colaboradores e 
titulares de dados afetados (“você”) estejam informados da segurança e do uso das informações pessoais que 
recebemos e tratamos em seu nome. Temos compromisso com a melhoria contínua de nosso programa, 
normas e compliance de privacidade, tanto local quanto globalmente. 

 
 

Em consequência disso, este Aviso de Privacidade (“Aviso de Privacidade”) tem objetivo de informá-
lo sobre as práticas de privacidade da Fragomen. Ele descreve os tipos de informações pessoais que 
coletamos, como podemos utilizar essas informações, com quem elas podem ser compartilhadas e 
as medidas adotadas para garantir sua segurança. 

 
Além disso, fornecemos informações sobre como entrar em contato conosco para: (1) exercer seu 
direito de oposição ao tratamento de determinados aspectos de suas informações pessoais, de 
acordo com as leis aplicáveis; 
(2) acessar, corrigir ou apagar suas informações pessoais; (3) fazer perguntas que você possa ter 
sobre nossas práticas de privacidade. 

 
Em alguns casos, somos contratados diretamente por empresas ou grupos de empresas, o que 
resulta no tratamento de informações dos colaboradores, a seu pedido. Quando nos referimos ao 
“empregador” abaixo, é nestas circunstâncias em que empresas ou outros grupos de empresas 
contrataram nossos serviços. Você pode, a qualquer momento, se assim preferir, direcionar suas 
dúvidas diretamente a seu empregador, quando aplicável. 

 
 

Informações Pessoais Que Coletamos e Como Utilizamos as Informações 
 

Informações Pessoais que Coletamos Sobre Você 
 

A Fragomen coleta determinadas informações pessoais sobre você e, se necessário, seus familiares 
e empregador para prestação de serviços jurídicos e de consultoria de imigração. Não poderemos 
prestar os serviços solicitados se não recebermos todas as informações pessoais relevantes. A seguir 
estão listados os objetivos para quais as informações pessoais são utilizadas e exemplos dos tipos 
de informações que poderão ser exigidas. Se, durante nossa representação, você e/ou seu 
empregador solicitar serviços adicionais, como [prorrogações de visto, pedidos de residência 
permanente e mudanças no contrato de trabalho], podemos ter a obrigação de coletar tipos 
adicionais de informações pessoais para prestação dos serviços solicitados. 

 
Atendimento ao Cliente 
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Para prestação do atendimento ao cliente, incluindo os serviços jurídicos aplicáveis e/ou os serviços 
de consultoria de imigração solicitados por você e/ou seu empregador, a Fragomen coleta e trata 
informações pessoais, como nome, endereço, telefone, data de nascimento, estado civil, número do 
passaporte, histórico de emprego, escolaridade, situação fiscal, número do colaborador, cargo e 
função, e status de expatriado. Quando exigido para o serviço, a Fragomen coleta determinados 
documentos pessoais, como cópias do passaporte, documentos escolares, CVs, cópias dos vistos, 
certidões de nascimento e outros documentos. 

 
Obtemos as informações pessoais a partir de uma série de fontes, como nossos portais on-line, 
nosso site ou aplicativos para celular, questionários e formulários on-line preenchidos por você, e 
outras informações fornecidas diretamente a nós por você, inclusive por e-mail ou em conversas 
com nossos advogados, consultores e equipe. Além disso, obtemos as informações pessoais de 
fontes terceirizadas, como antigos empregadores, instituições de ensino frequentadas por você, 
empresas de realocação e seu empregador atual ou potencial. Utilizamos estas informações para 
prestar serviços jurídicos e de consultoria de imigração, incluindo análise, preenchimento e 
tratamento de arquivamentos e envios de pedido de imigração, visto e outros relacionados a 
agências governamentais relevantes, prestação de aconselhamento jurídico e consultivo quanto à 
qualificação para obtenção de benefícios de imigração, e assistência com a realocação e outras 
questões de expatriação. 

 
Em muitos casos, como prorrogações do visto, residência permanente e outros casos relacionados 
a mudanças no contrato de trabalho, os serviços que prestamos exigem serviços de 
acompanhamento. Se esse acompanhamento for exigido, as informações que coletamos 
anteriormente são usadas para prestação dos serviços adicionais relacionados para quais fomos 
contratados. 

 
Também utilizamos suas informações pessoais em outras circunstâncias relacionadas aos serviços 
que prestamos. Este uso só ocorre quando há um interesse legítimo em fazê-lo para que não seja 
anulado pelos direitos de proteção dos seus dados exigidos em lei, como a assistência na gestão e 
administração dos programas de mobilidade global dos nossos clientes (como rastreamento do 
vencimento do visto, conformidade com o programa de imigração, etc.), provisão de acesso às 
ferramentas on-line de gerenciamento de casos, quando aplicável, e análise das tendências de 
imigração, como prazos de processamento do visto e taxas de aprovação governamental. Quando 
somos contratados por seu empregador, tratamos suas informações pessoais porque está em 
nossos interesses legítimos fazê-lo para cumprir nosso contrato com seu empregado para 
atendimento ao cliente. 

 
Além da prestação dos nossos serviços a você ou seu empregador, tratamos informações pessoais 
para cumprir nossas obrigações legais e reguladoras, incluindo exigências de escrituração. Por 
exemplos, tratamos informações pessoais nos termos dos regulamentos de “conheça seu cliente”, 
combate à lavagem de dinheiro, combate à propina e regulamentos profissionais. 

 
Verificação Pré-contratação 

 
Alguns países exigem a verificação da qualificação ao emprego de novos colaboradores no 
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momento da contratação. Exemplos desses requisitos incluem a Lei de Reforma e Controle de 
Imigração de 1986 (“IRCA”) nos Estados Unidos e a Lei de Imigração, Asilo e Nacionalidade de 2006 
no Reino Unido, conforme o qual a Fragomen coleta e trata informações pessoais, como seu nome, 
e-mail, endereço residencial, status de serviço militar e status de cidadania. 

 
Pedidos de Informações 
 
Se você solicitar diretamente informações sobre nossos serviços, você poderá escolher fornecer as 
informações pessoais, como seu nome, endereço, e-mail e telefone. Usamos suas informações para 
responder o seu pedido. 

 
BUSINESS VISA MATRIX™ 

 
A Business Visa Matrix (BVM) da Fragomen é uma ferramenta on-line que avalia se um viajante a 
negócios poderá conduzir, de forma lícita, as atividades planejadas no exterior com o status de 
visitante para negócios ou se uma autorização de trabalho será necessária. Se você escolher utilizar 
este serviço, forneceremos uma avaliação automatizada, utilizando as informações fornecidas pelo 
usuário e com base nos requisitos locais da lei de imigração, para auxiliar na determinação de quais 
requisitos de imigração poderão ser necessários para viagem para ou dentro de determinado país. 

 
Nomadic 

 
Nomadic é uma plataforma em nuvem para serviços de imigração de curto prazo. A 
ferramenta de avaliação pré-viagem da Nomadic avalia as informações biográficas e da 
viagem fornecidas pelo usuário em comparação aos requisitos locais da lei de imigração 
mantidos pela Fragomen, a fim de determinar os requisitos de imigração para viagem para 
determinado país. A Nomadic também auxilia na obtenção de vistos, passaportes, 
notificações de trabalhadores destacados e outros depósitos de imigração consular. 

 
 

Outros Usos das Informações 
 

Quando estiver em nossos interesses legítimos e não for superado pelos direitos de proteção dos 
seus dados, utilizamos as informações pessoais que coletamos e tratamos para administração do 
cliente e da Fragomen, auditorias de conformidade, cumprimento de políticas e procedimentos da 
Fragomen, na garantia da segurança e integridade de nossos serviços e na garantia de que nossos 
sistemas de TI funcionam de forma eficaz. 

 
Além disso, tratamos suas informações pessoais com seu consentimento, por exemplo, quando 
utilizamos seus dados de contato para responder a um pedido ou dúvida sua, ou quando exigido 
em lei. 

 
 

Informações Pessoais Sensíveis 
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Serviços de imigração 

 
Governos ao redor do mundo exigem a coleta e tratamento de ampla variedade de informações 
pessoais dos cidadãos estrangeiros que buscam a entrada no país e a obtenção de benefícios de 
imigração, como autorização de emprego ou status de residência. Os governos exigem estas 
informações por motivos como a proteção de fronteiras, saúde, soberania, segurança nacional e 
regulamentação do mercado de trabalho local. Algumas categorias de informações pessoais podem 
ser consideradas “sensíveis” e estão sujeitas a um maior nível de proteção de dados. Estas 
categorias podem incluir origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, 
afiliação sindical, vida sexual ou orientação sexual, saúde ou condição física ou mental, dados 
relacionados a crimes e/ou condenações, e dados biométricos, como impressões digitais, quando 
utilizados para identificação única. 

 
No contexto dos serviços que prestamos, a Fragomen coleta informações pessoais sensíveis quando 
o envio desses dados for necessário para cumprir as obrigações legais do país em que você busca 
um visto ou licença de trabalho. Além disso, a Fragomen pode precisar consultar algumas 
informações sensíveis para prestação de aconselhamento legal ou consultivo, como sua qualificação 
para viagem ou obtenção de um benefício de imigração de um país específico. Por exemplos, 
podemos precisar perguntar se você foi anteriormente condenado por qualquer crime, possui 
algumas afiliações políticas ou outros assuntos pessoais quando as leis locais de imigração aplicáveis 
exigirem esses dados para preparo de um pedido ou petição em seu nome ou avaliação se 
determinadas informações pessoais impediriam sua entrada no país. Em alguns casos, as leis dos 
estados-membro da União Europeia exigem que tratemos informações pessoais sensíveis para estes 
objetivos conforme permissão nos termos do GDPR [Regulamento Geral de Proteção de Dados]; em 
outras ocasiões, pediremos consentimento explícito para o tratamento destes dados. 

 
Serviços jurídicos 

 
Durante nosso atendimento ao cliente, podemos representar você e/ou seu empregador em 
questões jurídicas que exigem nossa coleta e uso de informações pessoais sensíveis relacionadas a 
você. Por exemplo, se representarmos você em um processo criminal, coletaremos informações 
sobre os supostos crimes e qualquer histórico criminal relacionado. Em algumas representações 
trabalhistas, como conflitos envolvendo supostos casos de discriminação, informações acerca de 
quadros de saúde, raça, religião e/ou orientação sexual podem ser relevantes para a representação. 
Da mesma forma, representações em questões tributárias ou previdenciárias também poderão 
exigir que coletemos informações pessoais sensíveis, por exemplo, se prestarmos aconselhamento 
sobre se determinadas deficiências se qualificam para benefícios previdenciários ou tributários. 
Quando tratarmos informações pessoais durante estes ou outros atendimentos ao cliente 
semelhantes, nós o fazemos para ajudar você e/ou seu empregador a estabelecer, exercer e 
defender reivindicações legais ou ajudar você e/ou seu empregador no cumprimento dos direitos e 
obrigações de leis trabalhistas ou previdenciárias aplicáveis. 
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Informações que Coletamos por Meios Automatizados 
 

Utilizamos cookies e tecnologias relacionadas em nossos sites e outras interfaces on-line, como o 
Fragomen Connect, Aplicativos da Página Inicial de Imigração específicos ao empregador, nosso site 
e aplicativos para celular e a BUSINESS VISA MATRIX™. Utilizamos estas tecnologias para entender 
quantos usuários acessaram nossos sites e as páginas acessadas para que podemos personalizar da 
melhor forma nossos serviços on-line a nossos visitantes. 

 
Cookies 

 
Os cookies são pequenos arquivos de texto colocados no disco rígido do seu computador quando você 
acessa determinados sites que ajudam a coletar dados. Podemos utilizar cookies para sabermos, por 
exemplo, se você nos acessou antes ou se você é um visitante novo e para nos ajudar a identificar os 
recursos do site que você pode ter maior interesse. Os cookies podem aprimorar sua experiência on-
line salvando suas preferências enquanto você acessa determinado site. 

 
A maioria dos navegadores ensinarão a como deixar de acessar novos cookies, como ser notificado 
quando receber um novo cookie e como desabilitar os cookies existentes. No entanto, observe que, 
sem os cookies, você não poderá aproveitar todos os recursos do nosso site. 

 
Arquivos de registro, dados de uso e endereços de IP 

Os arquivos de registro são arquivos em rede (que contêm informações, como nome de domínio ou 
endereço de IP, URL, código de resposta http, ou a data e a duração do seu acesso) que são criados 
automaticamente quando um usuário da internet acessa um site. Um endereço de IP é um 
identificador que determinados dispositivos eletrônicos usam para se identificar e comunicar na 
internet.  Quando você acessa nosso site, nossos servidores registram seu endereço de IP. Em 
combinação com outros dados, estas informações nos ajudam a entender quais recursos são do 
interesse dos nossos visitantes e as regiões do mundo onde estes visitantes estão localizados. Além 
disso, os arquivos de registro detectam perturbações que podem interferir com a provisão do nosso 
site. 

 
 

Informações que Compartilhamos 
 

Não venderemos, compartilharemos, transferiremos, alugaremos, usaremos ou distribuiremos suas 
informações para objetivos diferentes daqueles divulgados aqui, a menos que exigido em lei ou 
quando autorizado por você ou seu empregador. Compartilhamos as informações fornecidas entre 
nossas subsidiárias, afiliadas e seu empregador atual ou potencial ou terceiro nomeado pelo seu 
empregador como apropriado ou necessário em relação aos serviços (como o operador de 
realocação do seu empregador), ou para proteger os interesses de qualquer pessoa, quando 
permitido pela lei aplicável. Quando nossos serviços são contratados pelo seu empregador em seu 
nome, compartilhamos suas informações pessoais conforme instruído pelo seu empregador, para 
fins tributários, para auxiliá-lo na obtenção de serviços de realocação, ou qualquer outro objetivo 
necessário para prestar os serviços, conforme permitido pela lei aplicável. 
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Além disso, como parte dos serviços jurídicos e de consultoria de imigração que fomos instruídos a 
prestar, a Fragomen divulga informações pessoais a agências governamentais, seu empregador 
passado, presente ou potencial e suas entidades relacionadas. Para obter benefícios de imigração 
em seu nome ou em nome do seu empregador, divulgaremos informações pessoais a agências 
governamentais e autoridades imigratórias. 

 

Também compartilhamos as informações determinados prestadores de serviços que contratamos 
em relação aos serviços que prestamos, como tradutores, serviços de avaliação educacional, 
entregadores e outras entidades necessários. Tomamos providências para exigir que os prestadores 
de serviço protejam as informações de forma consistente com este Aviso de Privacidade. Estes 
prestadores de serviços estão autorizados a utilizar as informações somente quando necessário 
para executar os serviços em nosso nome ou para cumprir a lei ou o processo jurídico. Quando 
tivermos conhecimento de que um prestador de serviços trata suas informações pessoais de forma 
contrária a este Aviso de Privacidade, tomaremos as providências razoáveis para impedir ou 
paralisar o tratamento. Além disso, divulgaremos informações sobre você: (1) se tivermos a 
obrigação de fazê-lo por lei ou processo jurídico, (2) às autoridades policiais ou outros agentes 
públicos, (3) quando acreditarmos que a divulgação é necessária ou apropriada para prevenir danos 
físicos ou prejuízos financeiros relacionados a uma investigação de atividade ilegal suspeita ou real; 
ou (4) se necessário para proteger os interesses vistais de qualquer pessoa. 

 
Como Protegemos as Informações Pessoais 

 
Buscamos garantir que quaisquer informações pessoais que detemos sobre você são precisas, 
completas, atuais e, de outra forma, confiáveis com base nos dados que você ou um empregador 
fornece para prestar os serviços jurídicos e de consultoria de imigração. Buscamos coletar somente 
as informações pessoais adequadas, relevantes e não excessivas para estes fins. 

 
Mantemos proteções administrativas, técnicas, organizacionais e físicas apropriadas contra perdas, 
uso indevido ou acesso, divulgação, alteração ou destruição não autorizada de informações 
pessoais. 

 
Instruímos nossos colaboradores e buscamos manter padrões de conduta apropriados relacionados 
à proteção de informações pessoais. 

 
Adotamos ações para exigir que terceiros que auxiliam em nossa prestação de serviços obedeçam 
todas as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis e os proíba de usar suas informações, 
exceto em relação aos serviços para que foram contratados. 

 
Retemos as informações pessoais somente pelo período em que precisarmos destas para prestação 
dos serviços solicitados por você ou seu empregador, para nossa própria administração e objetivos 
internos, e pelos períodos que são obrigatórios por lei ou de outra forma acordados com nossos 
clientes. Após isso, adotamos ações para eliminar ou anonimizar as informações. 
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Informações que Transferimos 
 

Transferências obrigatórias para os serviços 
 

Quando transferirmos suas informações para outros países, utilizaremos, compartilharemos e 
protegeremos essas informações conforme as descrições neste Aviso de Privacidade. Transferimos 
informações pessoais a outros países quando for necessário para prestar o serviço solicitado por 
você (ou seu empregador). Por exemplo, o Governo exige determinadas informações pessoais para 
revisar pedidos, filtrar cidadãos estrangeiros, emitir vistos ou outros documentos de autorização de 
trabalho, etc. Também fornecemos suas informações pessoais a assessores locais, tradutores e 
outros prestadores de serviço quando for necessário para prestar o serviço solicitado. 

 
Transferências para outros escritórios da Fragomen 

 
Compartilhamos algumas de suas informações pessoais com outros escritórios da Fragomen para 
administrar e gerenciar as funções de grupo e prestar serviços de assessoria internacional. Para 
estes objetivos, suas informações pessoais serão tratadas ou acessadas dos escritórios da Fragomen 
situados em  jurisdições que não têm leis de proteção de dados equivalentes àquelas em seu país 
de residência. 

 
Além disso, alguns dos nossos sistemas globais para prestação de serviços são hospedados por 
nossos escritórios nos Estados Unidos. Protegemos seus dados no grupo de empresas Fragomen 
através do uso das cláusulas contratuais de proteção de dados padrão aprovadas pela Comissão 
Europeia. 

 
Transferências a outros prestadores de serviços 

 
Suas informações pessoais serão compartilhadas com empresas que nos prestam serviços firmados 
em contratos para os objetivos descritos neste Aviso de Privacidade, alguns estando localizados fora 
do EEE. Se você residir no EEE, poderemos utilizar as cláusulas contratuais de proteção de dados 
padrão aprovadas pela Comissão Europeia. Para mais informações, incluindo a obtenção de uma 
cópia dos documentos usados para proteger suas informações, entre em contato conosco conforme 
descrito na seção Como Entrar em Contato abaixo. 

 
 

Suas Escolhas e Direitos 
 

Conforme definido acima, a Fragomen poderá coletar determinadas informações sobre você em 
conjunto com a prestação de serviços jurídicos e de consultoria de imigração. Respeitaremos sua 
decisão se, posteriormente, seu empregador nos informar ou, quando você nos instruir 
diretamente, você nos informar que deseja excluir as informações pessoais. Se informações 
pessoais sensíveis estiverem envolvidas no cumprimento de um novo objetivo, só utilizaremos suas 
informações se você informar ativamente seu consentimento com esse tratamento a seu 
empregador ou a nós, quando aplicável, quando for necessário prestar o serviço solicitado, ou de 
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acordo com os requisitos das leis aplicáveis. Seguiremos o procedimento idêntico se divulgarmos 
informações pessoais a terceiros que têm a expectativa de tratar as informações pessoais para seus 
próprios objetivos independentes. 

 
Também auxiliaremos nossos clientes a fornecer a você ou forneceremos diretamente a você, 
quando apropriado, acesso a suas informações pessoais e, quando aplicável, a capacidade de revisar 
e corrigir imprecisões, eliminar informações pessoais desnecessárias e receber uma cópia das suas 
informações pessoais em formato legível por máquina estruturado. Podemos, quando aplicável, 
envidar esforços razoáveis para auxiliar seu empregador ao responder um pedido de acesso, 
corrigir, eliminar ou restringir o tratamento de suas informações pessoais ou, quando exigido por 
lei, responder diretamente tal pedido em um prazo razoável. Caso você ou seu empregador nos 
informe por escrito que deseja exclusão de tratamento futuro de informações pessoais, 
respeitaremos seu pedido. 

 
Para ajudar a proteger sua privacidade e a segurança de suas informações, a Fragomen adota ações 
razoáveis para verificar sua identidade antes de conceder acesso às informações. Quando 
contarmos exclusivamente com seu consentimento, você poderá retirá-lo a qualquer momento. 
Você também pode se opor ao tratamento com base exclusivamente em nossos interesses 
legítimos. Nesses casos, nossos interesses empresariais devem ser considerados convincentes e não 
colocar em risco seus direitos individuais antes da continuação de outros tratamentos. Para exercer 
estes direitos, entre em contato com seu empregador ou com a Fragomen, quando aplicável. Se 
tiver dúvidas não resolvidas, quando previstas na lei local, você poderá ter o direito de reivindicar a 
uma autoridade de proteção de dados no local de sua residência, seu trabalho ou quando você 
acreditar que há uma violação das leis de proteção de dados. 

 
 

Atualizações a nosso Aviso de Privacidade 
 

Este Aviso de Privacidade poderá ser periodicamente atualizado sem aviso prévio para refletir as 
alterações em nossas práticas de informação. Postaremos um aviso em nossos sites ou materiais 
aplicáveis para informar sobre quaisquer alterações significativas em nosso Aviso de Privacidade e 
indicar no aviso quando foi a atualização mais recente. Em alguns países, procedimentos adicionais 
ou diferentes consistentes com este Aviso de Privacidade poderão se aplicar, quando necessário 
para satisfazer requisitos legais locais. 

 
 

Como Entrar em Contato 
 

Os controladores de suas informações pessoais são Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP, 
Fragomen Global LLP e o escritório da Fragomen que prestar os serviços a você. Nosso 
representante na União Europeia é a Fragomen LLP, 95 Gresham Street, 1st Floor [1º andar], 
Londres, EC2V 7NA, Reino Unido. Em caso de dúvidas ou comentários sobre este Aviso de 
Privacidade direcionados a qualquer um dos controladores de dados listados acima, entre em 
contato com nosso diretor de proteção de dados por e-mail em dataprivacy@fragomen.com. 
Você também pode enviar correspondência para: 
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A/C: Office of General Counsel 
Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy,LLP 
90 Matawan Road 
P.O. Box 2001 
Matawan, New Jersey [Nova Jersey] 07747  
USA [EUA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Uma lista completa das entidades e afiliadas da Fragomen com dados de contato pode ser encontrada aqui: Fragomen 
Office-US. 


