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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

1. OBJETIVO
1.1. O objetivo desta Política é estabelecer as principais diretrizes relacionadas a privacidade e
tratamento de dados da Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Órama”).

2. REFERÊNCIA
2.1. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

3. ASPECTOS GERAIS
3.1. A política de privacidade do site da Órama ratifica o seu compromisso com os princípios da ética,
transparência, segurança e respeito nas relações com seus clientes e visitantes.
3.2. A Órama tem grande preocupação com a privacidade e a segurança de seus clientes e visitantes
do site, razão pela qual garante a proteção da privacidade das informações pessoais a todos
aqueles que visitam o site.
3.3. A política de privacidade adotada pela Órama refere-se apenas ao seu site, não sendo aplicável a
qualquer outro endereço eletrônico que eventualmente esteja a ele associado, disponível através
de link ou de outras formas de divulgação e acesso.
3.4. A Órama não se responsabiliza pelos conteúdos disponíveis nos sites de outras instituições que
estejam associadas ou disponíveis em seu próprio site por meio de links ou outras formas de
divulgação e acesso.
3.5. As informações coletadas automaticamente pelo site ou fornecidas pelos clientes e visitantes são
registradas e armazenadas em nossos bancos de dados, observados os necessários padrões de
segurança, de confidencialidade e de integridade.
3.6. As informações fornecidas por clientes e visitantes não serão transferidas a quaisquer terceiros ou
servirão para finalidades diversas daquelas para as quais foram coletadas e armazenadas, exceto
para empresas do mesmo grupo econômico da Órama ou para atendimento de ordem judicial ou
extrajudicial de órgãos reguladores das atividades da Órama.
3.7. As transações e as trocas de informações reservadas aos clientes e visitantes do site serão
protegidas através de processo de criptografia de dados (Secure Socket Layer – SSL).
3.8. Os procedimentos de segurança e privacidade disponibilizados aos clientes e visitantes do site são
constantemente avaliados pela Órama. Eventuais tentativas de invasão ou “hackeamento” do site
serão tratadas na forma da legislação em vigor, conforme o tipo penal mais adequado para a
referida invasão.

4. INFORMAÇÕES COLETADAS
4.1. Usuários sem cadastro
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4.1.1.Tipo do dispositivo de acesso, navegador, Protocolo de Internet (IP, com data e hora),
geolocalização, informações solicitadas por meio do Canal de Denúncias, Canais de
Atendimento e telas acessadas durante a navegação.
4.2. Usuários com cadastro
4.2.1.Sobre o usuário
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.1.4.
4.2.1.5.
4.2.1.6.
4.2.1.7.

Se é U.S. Person ou investidor não residente.
Nome completo.
Cidade de nascimento.
Estado civil.
Nome do cônjuge ou companheiro e seu CPF.
Telefone residencial.
Telefone celular.

4.2.2.Documento de Identidade
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4.
4.2.2.5.
4.2.2.6.
4.2.2.7.
4.2.2.8.

Tipo de documento.
Número do documento.
Órgão expedidor.
UF emissão.
Data de emissão.
Código de segurança.
Código de segurança.
Validade.

4.2.3.Profissão
4.2.3.1.
4.2.3.2.

Profissão.
Nome da Empresa e CNPJ.

4.2.4.Endereço Residencial ou Comercial
4.2.4.1.
4.2.4.2.
4.2.4.3.
4.2.4.4.
4.2.4.5.
4.2.4.6.
4.2.4.7.
4.2.4.8.

CEP.
Rua/Avenida.
Número.
Complemento.
Bairro.
País.
UF.
Cidade.

4.2.5.Informações Patrimoniais
4.2.5.1.
4.2.5.2.
4.2.5.3.

Aplicações Financeiras.
Rendimentos Mensais.
Outros Bens.

4.2.6.Dados Bancários
4.2.6.1.
4.2.6.2.
4.2.6.3.
4.2.6.4.
4.2.6.5.
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4.2.7.Se é Pessoa Politicamente Exposta ou não.
4.3. Cadastro de Assessores de Investimentos
4.3.1.CPF.
4.3.2.Nome completo.
4.3.3.Sexo.
4.3.4.Endereço de E-mail.
4.3.5.Data de Nascimento.
4.3.6.Nacionalidade.
4.3.7.Local de nascimento.
4.3.8.UF de nascimento.
4.3.9.Estado civil.
4.3.10. Nome do pai.
4.3.11. Nome da mãe.
4.3.12. Tipo do documento.
4.3.13. Número do documento.
4.3.14. Órgão expedidor.
4.3.15. Data de emissão.
4.3.16. CEP.
4.3.17. Logradouro.
4.3.18. Número.
4.3.19. Complemento.
4.3.20. Bairro.
4.3.21. Cidade.
4.3.22. UF.
4.3.23. País.
4.3.24. Telefone.
4.3.25. Celular.
4.3.26. Data de cadastro.
4.3.27. Firma.

4.4. Colaboradores
4.4.1. Informações coletadas de acordo com a Ficha Cadastral, nos termos da Política Conheça seu
Funcionário.

4.5. Cadastro de Vagas
4.5.1.Nome completo.
4.5.2.Endereço.
4.5.3.Estado.
4.5.4.Cidade.
4.5.5.CEP.
4.5.6.País.
4.5.7.Data de Nascimento.
4.5.8.Documento de Identificação.
4.5.9.Sexo.
4.5.10. Se possui Deficiência.
4.5.11. Perfil em Redes Sociais.
4.5.12. Último Cargo e Histórico Profissional.
4.5.13. Grau de Instrução.
4.5.14. Contato Telefônico.
4.5.15. E-mail.
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5. FINALIDADES DA COLETA DE DADOS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Criação de conta na plataforma da Órama.
Prestação de serviços contratados.
Cumprir obrigação legal.
Envio de comunicados.
Publicidade e marketing.
Cadastro de assessor de investimento
Cadastro de vagas

6. POLÍTICA DE COOKIES
6.1. Definição
6.1.1.Cookies são arquivos de texto enviados e armazenados no computador do usuário.
6.2. Utilidade
6.2.1.Estes arquivos servem para reconhecer, acompanhar e armazenar a navegação do usuário na
Internet, bem como oferecer um serviço mais personalizado, de acordo com as características
e interesses do usuário.
6.3. Categoria de Cookies
6.3.1.Estritamente necessários: Tem por objetivo o funcionamento do site da Órama. Eles permitem
a navegação em nosso site e utilização de serviços e recursos.
6.3.2.Desempenho: Coletam informações de forma anônima e permitem obter informações tais
como o número de visitantes de uma página, como os visitantes chegaram ao site e as
páginas acessadas.
6.3.3.Funcionalidade: Coletam informações sobre o comportamento e preferências do usuário. A
perda das informações armazenadas em um cookie de preferência pode tornar a experiência
no site menos funcional, mas não o impede de funcionar.
6.3.4.Publicidade e direcionamento: Tem como objetivo entregar anúncios e fazer campanhas
publicitárias de acordo com um determinado público.
6.4. Utilização de cookies de terceiros
6.4.1.Também são utilizados cookies de terceiros - que são cookies de um domínio diferente do
domínio da Órama - para iniciativas de publicidade e marketing.
6.5. Desabilitação de Cookies
6.5.1.Para não receber ou desativar os cookies que instalados no terminal basta acessar a URL
https://orama.com.br/cookie-bot

6.5.2.É possível configurar o navegador para aceitar ou excluir cookies antes de eles serem
instalados. Também existe a possibilidade de remover regularmente os cookies através do
seu navegador. Para o gerenciamento de cookies e escolhas, os meios para configurar cada
navegador são diferentes. Eles estão descritos na seção Ajuda do navegador, que permitirá
que você saiba como alterar as preferências de cookies.
Informação Pública
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7. CONSENTIMENTO

7.1. O consentimento será solicitado por meio do site da Órama ou aplicativos.
7.2. Com relação aos e-mails de marketing, a revogação poderá ser feita através da opção de
cancelamento presente no rodapé do próprio e-mail.

8. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - DIREITOS DO TITULAR

8.1. Os dados coletados por conta do cadastro podem ser consultados a qualquer momento através da
plataforma da Órama na internet. É possível retificá-los quando os mesmos estiverem incompletos,
inexatos ou desatualizados.
8.2. A eliminação de dados pessoais fornecidos pelos usuários pode ser solicitada, exceto nas
seguintes hipóteses previstas em Lei:
8.2.1.Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
8.2.2.Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados
pessoais.
8.2.3.Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados
dispostos nesta Lei.
8.2.4.Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os
dados.

9. DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

9.1. Identidade: Pedro Paulo de Magalhães Oliveira Junior.
9.2. Informações de contato:
9.2.1.E-mail - privacidade@orama.com.br
9.2.2.Endereço: Praia de Botafogo 228, 18º andar – CEP: 22250-906, Rio de Janeiro – RJ.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A presente política deverá ser revisada em período anual ou sempre que necessário em virtude de
alteração de critérios e/ou alteração de legislação.
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11. CONTROLE DE VERSÃO
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Data

1.0

01/12/2020

1.1

18/02/2021
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