POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE
Nós da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Espírito Santo (OAB/ES) atuando em concordância
com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei n. 13.709/2018), consideramos de suma
importância a proteção aos dados pessoais tratados em nossa seccional.
Frisamos que todo o tratamento de dados pessoais que realizamos está em concordância com a citada
Lei, por isso, por meio da presente Política de Privacidade propomo-nos esclarecê-lo a respeito dos dados
por nós recolhidos, as finalidades dessa recolha e inerentes tratamentos dos dados, esclarecendo ainda
sobre os seus direitos de titular de dados pessoais.
Esta Política de Privacidade constitui peça normativa conexa e complementar, no seu âmbito específico,
dos “Política de privacidade de proteção de dados pessoais”.
1. Controladora e Operadora Responsável Pelo Tratamento dos Dados pessoais deste site
O Responsável pelo Tratamento dos seus dados pessoais deste site, relacionados com as finalidades
abaixo indicadas é a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Espírito Santo - OAB/ES, com
sede no 3º e 4º andar do Ed. Ricamar, Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 59, Centro, Vitória/ES, CEP 29010908.
2. Dados Recolhidos
Recolhemos através do site e por meio de recolhimentos de documentos entregues em variadas situações
os seguintes dados sobre si:
(1) Informação que submete voluntariamente: Recolhemos os dados pessoais que nos fornece através
dos formulários de contato, fichas de inscrição e pré-inscrição na OAB, formulários a ouvidoria, cadastro
a sistemas e projetos existentes no site ou mesmo em nossa sede, tais como “assinatura digital”,
“pagamento de anuidade”, “entregas de carteiras da ordem”, com dados cadastrais estritamente
necessários para realização da tarefa proposta, inscrições em cursos, pre cadastro para confecção de
cadastros, entre outros.
(2) Dados técnicos recolhidos passivamente: Sempre que visita o site, ele pode armazenar ou
recuperar informação no navegador, principalmente sob a forma de cookies. Esta informação pode ser
acerca de si, das suas preferências ou do seu dispositivo, e é usada para que possamos aprimorar as
funcionalidades de nosso site e ofertar a melhor experiência de conexão a você, tornando sua navegação
ainda mais agradável e personalizada e permitindo que nossa comunicação com você seja ainda mais
direcionada a suas preferências.
3. Destinatários dos Dados Pessoais
(1) Divulgação a terceiros: Podemos divulgar os seus dados pessoais aos terceiros com quem temos
parceria insttucional, sempre com o objetivo de lhe prestarmos um melhor serviço.
(2) Prestadores de Serviços: Para prestação de serviços de atendimento ao cliente, podemos recorrer
aos serviços de entidades terceiras, nossas subcontratadas para o efeito, sendo o inerente tratamento de
dados pessoais por conta e responsabilidade da OAB/ES. Tais entidades deverão atuar apenas e só
mediante instruções da Controladora, respeitando esta Política de Privacidade e com nenhum outro
propósito a não ser fornecer-nos os serviços necessários.
(3) Entidades Judiciais ou equiparadas: Podemos divulgar os seus dados pessoais se tal for exigido por
ordem judicial ou administrativa ou sempre que formos legalmente obrigados para auxiliar autoridades
públicas dentro das respetivas competências legais.
4. Exercer os seus Direitos
A LGPD assegura ao titular do dado alguns direitos, são eles:
a. A confirmação da existência de tratamento nos dados;
b. O acesso aos dados pessoais;
c. A correção de seus dados pessoais quando estiverem incompletos, inexatos ou desatualizados;

d. A eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou de tratamento ilícito (ressalvado o
caso em que o tratamento é legal, ainda que não haja consentimento do titular);
e. A portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou produto (respeitando os segredos
comercial e industrial);
f. A informação sobre o compartilhamento de dados com entes públicos e privados, quando existir;
g. A informação sobre o não consentimento (a opção de não autorizar o tratamento e as
consequências da negativa);
h. A revogação ou retirada do consentimento;
i. A reclamação contra o controlador de dados perante à autoridade nacional;
j. A oposição nos casos em que discordar do tratamento feito sem seu consentimento e entenda que
seja irregular.
Para exercer seus direitos de titular de dados pessoais basta contactar a encarregada pelo tratamento de
dados pessoais indicada neste documento.
Cabe ressaltar, que os dados da profissional contratada pela seccional OAB/ES para ser a encarregada pelo
tratamento de dados pessoais estão disponíveis, para efetiva transparência e, se preciso, contato com a
DPO (“Data Protection Officer”).
5. Segurança
A segurança dos seus dados pessoais assume para nós a mais elevada importância. Para proteger os seus
dados usamos as mais exigentes e rigorosas medidas de segurança, que reputamos adequadas para,
nomeadamente, evitar a perda, uso indevido e a sua alteração, tanto durante a transmissão quanto após
a respetiva recepção, incluindo, sem carácter limitativo, o uso de firewalls e de encriptação.
Caso ocorra um incidente que coloque em risco a segurança dos seus dados pessoais, poderemos publicar
uma notícia na página principal de nosso portal ou em qualquer outra área do site, e/ou poderemos
enviar-lhe um e-mail para você informando a respeito do ocorrido.
6. Atualizações da Política de Privacidade
Podemos atualizar, periodicamente e sempre que se revele necessário, a presente política de privacidade.
Sempre que o fizermos, alteraremos a informação referente à sua data de entrada em vigor, no site.
Encorajamo-lo a rever periodicamente esta política de privacidade para se manter inteiramente
informado acerca da recolha, uso e divulgação dos seus dados pessoais. Durante o ingresso a este site,
coletamos a sua concordância com esta política de privacidade, de maneira informada, esclarecida e
inequívoca, procurando a OAB/ES corresponder, a todo o tempo, da melhor forma à confiança geral e
justificada que merecem os seus serviços.
7. Encarregado pela Proteção de Dados Pessoais - DPO
Para o esclarecimento de questões exclusivamente relativas a esta política de privacidade e no que implica
a tutela da proteção dos seus dados pessoais, poderá contactar a encarregada de proteção de dados
pessoais Dra. Thássia Boim Barreto através do endereço eletrônico dpo@oabes.org.br ou pelo telefone:
(27) 3232-5567.
8. Direitos do titular dos dados pessoais
Você pode solicitar o acesso aos seus dados pessoais, a sua retificação, o esquecimento, ou a limitação do
tratamento de dados pessoais, desde que de acordo e nos limites da legislação vigente. Pode também
opor-se ao tratamento e pedir a portabilidade dos dados, nos termos da lei em vigor. Para isso deverá
enviar um pedido escrito ao encarregado da proteção de dados através do contato acima indicado.
Também tem o direito de apresentar uma reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD, se entender que os seus direitos foram infringidos.
9. Controladora e Operadora Responsável Pelo Tratamento relacionados a Escola Superior de Advocacia – ESA

No que tange a Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo (ESA), à luz da Lei Geral de Proteção de
Dados, a OAB ocupa o cargo de controladora, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de
dados pessoais, enquanto que a ESA ocupa o cargo de operadora, a quem compete realizar o tratamento
de dados pessoais em nome do controlador.
Os dados coletados pela escola nos formulários de inscrição dos cursos e eventos serão utilizados para
que o aluno possa receber o comprovante da sua inscrição, informações gerais sobre seu curso ou evento,
controle de lista de presença, mantermos contato, garantia de sua inscrição e participação em nossos
cursos e eventos, elaboração dos certificados, envio de materiais, permitir a identificação do aluno como
Advogado ou pessoa física ou jurídica, localização do aluno.
Saliente-se, que o aluno não é obrigado a nos informar tais dados, mas para que seja nosso aluno, esses
dados são essenciais para que sua inscrição em nossos cursos e eventos seja concretizado.
Ressalta-se, que os direitos dos titulares abordados nos tópicos 4 e 8, bem como a presente política de
privacidade, se estende aos alunos da Escola Superior de Advocacia do Espirito Santo.
É possível acessar o portal da ESA pelo link https://esa.oabes.org.br/.

