
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO PARTICIPANTE 
 

1 INTRODUÇÃO 
Essa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (“Política”) foi criada para 
reafirmar o compromisso do FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO PARANÁ, OABPrev-PR, com a privacidade e 
proteção dos dados pessoais dos seus Participantes e Beneficiários do Plano de 
Benefícios Previdenciários do Advogado. 
 
2 PARA QUEM SE DESTINA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
Essa Política de Privacidade é destinada a todos os Participantes e seus Beneficiários do 
Plano de Previdência da OABPrev-PR, nos termos do Regulamento do Plano de 
Benefícios Previdenciários. 

3 SOBRE OS DADOS PESSOAIS TRATADOS PELA OABPREV-PR 
Coletamos seus dados pessoais quando você preenche a Proposta de Inscrição do Plano 
de Benefícios Previdenciários – PBPA (em formulário em papel ou disponível 
eletronicamente) disponibilizados pela OABPrev-PR. 
 
Além dos dados relativos à sua opção de Participação no Plano de Beneficios 
Previdenciários, podemos ainda tratar os seguintes dados pessoais:  
 

Dados Cadastrais  Dados Econômicos / Fiscais  

Dados de Saúde 
(Quando contratada a 

Parcela Adicinal de Risco) 
 
 

• Nome completo 
• Data de Nascimento 
• Sexo 
• Nº de filhos 
• CPF 
• Naturalidade 
• Nacionalidade 
• Dados do Documento de 

Identificação 
• Estado Civil 
• Nome do Cônjuge 
• Endereço Residencial 
• Telefones 
• Endereço para 

Correspondência 

• Endereços de e-mail 

 • Ocupação Principal 
• Situação da Ocupação 

(Ativo / Inativo) 
• Categoria (Empregado, 

Empregador, Autônomo, 
Servidor Público, Outro) 

• Renda Mensal 
• Se Pessoa Politicamente 

Exposta 
• Se Residente no Brasil 

• Se possui obrigações 
fiscais com outro país 

• Forma de pagamento e 
dados bancários. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Declaração Pessoal de Saúde 
e Atividade como com dados 
pessoais relativos a: 
• Problemas de saúde ou 

uso de medicamentos; 
• Cirurgias, biopsias ou 

internações nos últimos 5 
anos; 

• Se está afastado do 
trabalho ou aposentado 
por invalidez; 

• Se pratica paraquedismo, 
motociclismo, boxe, asa 
delta rodeio, alpinismo, 
voo livre, automobilismo, 
mergulho ou exerce 
atividade em caráter 
profissional ou amador a 
bordo de aeronaves que 
não sejam de linhas 
regulares; 

• Se é fumante; 
• Peso e altura. 



 

Identificação Digital               
(área restrita) 

 
• Endereço IP 
• Dispositivo (versão do 

navegador) 
• Registros de data e 

horário cada consulta 
realizada 
ID da sessão 

Dados dos Beneficiários 

• Nome Completo 
• Data de Nascimento 
• Parentesco 
• Participação 

 

4 FINALIDADES DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DOS PARTICIPANTES E 
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

 

4.1 Tratamento de Dados necessários para permitir a realização de procedimentos 

preliminares e execução do Plano de Benefícios Previdenciários 

Categorias de dados pessoais Base legal 

• Dados relativos à sua opção de Participação 
no Plano de Benefício Previdencário 

• Dados Cadastrais 

• Dados dos Beneficiários 

• Dados Econômicos / fiscais 

• Dados de Identificação Digial 

Execução de contrato ou procedimentos 
preliminares (Art. 7.º, inciso V, da Lei 
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais) 

  

Atividades em que ocorre o tratamento de dados pessoais: 

o Inscrição do Participante e seus Beneficiários no Plano de Benefício Previdenciário; 
o Comunicação com o Participante e Beneficiários; 
o Faturamento; 
o Alterações no Plano; 
o Suspensão Temporária; 
o Resgate parcial ou total; 
o Portabilidade; 
o Aportes; 
o Emissão e envio de Demonstrativos de Rendimento para os Participantes 
o Permitir o acesso do Participante e seus Beneficiários à area restrita do site, plataforma digital 

que o usuário permite realiza serviços como: 
o Atualização cadastral; 
o Consulta de beneficiários; 
o Consulta de saldos e rentabilidades; 
o Consulta extrato de contribuição; 
o Consulta extrato de rentabilidade; 
o Emissão de informe de rendimentos; 
o Consulta de extrato anual; 
o Faturamento. 

 
 



 

 

4.2 Outras finalidades para tratamento dos dados pessoais 

Finalidade Categorias de dados pessoais Base legal 

Registro de contato com os 
Participantes e Beneficiários; 

• Dados relativos à sua opção 
de Participação do Benefício 
Previdenciário 

• Dados Cadastrais 

• Dados dos Beneficiários 

• Dados Econômicos / fiscais 

Execução de contrato 
(Art. 7.º, inciso V, da 
LGPD) 

Oferta de novos produtos que 
podem ser do interesse do 
Participante / Beneficiário, como a 
parcela Adicional de Risco oferecida 
pela Mongeral Aegon Seguros & 
Previdência (conforme informado na 
Proposta de Inscrição) 

• Dados relativos à sua opção 
de Participação do Benefício 
Previdenciário 

• Dados Cadastrais 
 

Atender aos interesses 
legítimos da OABPrev-PR 
(Art. 7.º, inciso IX, da 
LGPD.) 

Defesa em processo judicial, 
administratvo o arbitral que 
eventualmente a OABPrev-PR possa 
vir a fazer parte 

• Dados relativos à sua opção 
de Participação no Plano de 
Benefício Previdencário 

• Dados Cadastrais 

• Dados dos Beneficiários 

• Dados Econômicos / fiscais; 

• Dados de Identificação Digial 

• Dados de saúde 

Exercício regular de 
direitos em processo 
judicial, administrativo e 
arbitral (art. 7, inciso VI 
LGPD) 

Cumprir nosssas obrigações legais ou 
regulatórias 

• Dados relativos à sua opção 
de Participação no Plano de 
Benefício Previdencário 

• Dados Cadastrais 

• Dados dos Beneficiários 

• Dados Econômicos / fiscais 
 

Cumprimento de 
obrigação legal ou 
regulatória (art. 7, inciso 
II LGPD) 

Segurança e controle de acesso à 
plataforma - Permitir a sua 
autenticação de forma inequívoca, 
garantindo  a segurança das suas 
informações 

• Dados de identificação digital Atender aos interesses 
legítimos da OABPrev-PR 
de terceiros (Art. 7.º, 
inciso V, da LGPD) 

 
5 COMO COLETAMOS SEUS DADOS PESSOAIS 
 
a) Fornecidos pelo próprio titular:  
Nós coletamos seus dados pessoais informados por você quando preenche a Proposta 
de Inscrição do Plano de Benefícios Previdenciários – PBPA (em formulário em papel ou 
disponível eletronicamente)  
 
b) Dados obtidos junto ao Cadastro Nacional de Advogados da OAB 
A OABPrev-PR é um Fundo de Pensão Multipatrocinado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção do Paraná, e, portanto, oferecendo Planos de Beneficios Previdenciários 
exclusivamente para advogados regularmente inscritos na OAB/PR e seus dependentes 
devidamente inscritos na CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ. 
 



 

Portanto, no interesse da classe dos Advogados, ofertamos nossos serviços através dos 
meios de contatos divulgados publicamente no Cadastro Nacional de Advogados – CNA. 
Também podemos obter informações junto à Caixa de Assistência dos Advogados sobre 
a regularidade de inscrição dos dependentes do Advogado. 
 
c) Dados de Saúde.  
Quando existe a contratação da Parcela Adicional de Risco, por meio de nossa parceira 
responsável pela comercialização e cobertura de risco do Plano (Mongeral Aegon 
Seguros & Previdência), recebemos informações sobre sua Declaração Pessoal de Saude 
(DPS).  
 
6 COM QUEM PODEMOS COMPARTILHAR SEUS DADOS PESSOAIS 
 
Os Dados coletados e as atividades registradas podem ser compartilhados:  
 
(i) Com nosso parceiro MONGERAL AEGON, responsável pela comercialização do 

plano e da cobertura Adicional de Risco, na qualidade de co-controladora; 
 

(ii) Com outras instituições de Previdência Complementar em caso de  
portabilidade; 
 

(iii) Com autoridades judiciais, administrativas ou governamentais competentes, 
sempre que houver determinação legal, requerimento, requisição ou ordem 
judicial; 
 

(iv) Com nossa parceira SINQIA, fornecedora do sofware de gestão, na qualidade de 
operadora dos dados coletados pela OABPrev-PR; 
 

(v) Com nossa parceira DATA A,  empresa responsável pela contabilidade e análise 
atuarial do plano, na qualidade de operadora dos dados coletados pela OABPrev-
PR;  

 
O Titular se declara ciente que os dados coletados e as atividades registradas poderão 
ser compartilhadas com as Autoridades Judicias, Governamentais e Adminitrativas 
sempre que houver determinação, bem como as operadoras parceiras da OABPrev-PR. 

 
7 TEMPO E FORMA DE ARMAZENAMENTO DOS SEUS DADOS 
 
Os dados de identificação digital ou comportamentais permanecerão armazenados 
conosco pelo período mínimo de 06 meses, em cumprimento ao que determina o Marco 
Civil da Internet (Art. 15 da Lei 12.965/2014).   
 
Os demais dados permanecerão armazenados conosco enquanto for necessário para 
atingimento das finalidades pelas quais foram coletadas ou conforme a lei ou norma 
regulatória assim estabelecer para preservação de direitos. 



 

 
Os dados coletados serão armazenados em nossos servidores localizados no Brasil, bem 
como em ambiente de uso de recursos ou servidores na nuvem (cloud computing), o 
que poderá exigir uma transferência e/ou processamento destes Dados fora do Brasil. 
 
8 ENTENDA SEUS DIREITOS COMO TITULAR DE DADOS 
 
Você pode solicitar ao nosso Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais (DPO) o 
exercício dos seguintes direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
 

(i) Acesso – Você tem o direito de ser informado e ter acesso aos seus dados 
pessoais sob nosso tratamento; 

(ii) Correção – Você tem o direito de solicitar a atualização ou alteração dos seus 
dados pessoais desatualizados, incompletos ou incorretos; 

(iii) Portabilidade – Você tem o direito de requerer que os dados pessoais sob 
nosso tratamento sejam transferidos a outro prestador de serviço indicado 
por você; 

(iv) Revogação – Quando a base legal de um tratamento tiver sido pautada no 
seu consentimento, você poderá revogar o seu consentimento para as 
finalidades de tratamento de dados pessoais a ele atreladas; 

(v) Informação sobre as consequências da revogação do consentimento e os 
desdobramentos da relação conosco; 

(vi) Eliminação – Quando tratarmos seus dados pessoais com base no seu 
consentimento, você poderá requerer o apagamento destes dados de nossa 
base de dados, ressalvadas as hipóteses legais de armazenamento; 

(vii) Oposiçao, Anonimização ou bloqueio – Quando demonstrar que seus dados 
estão sendo tratados por nós de modo excessivo, você poderá se opor ao 
tratamento, ou requerer que seus dados sejam anonimizados. 

 
9 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
A OABPREV-PR de fato respeita a privacidade de seus clientes e visitantes, e se esforça 
para proteger suas informações pessoais contra incidentes de perda da 
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados através de medidas técnicas 
organizacionais de segurança da informação. 
 
A OABPRev -PR não utliliza metodo de tratamento automatizado de dados pessoais que 
afetem o interesse do titular. 
 
10 CONTATO 
 
Estamos sempre prontos para te atender. Caso fique com algum dúvida sinta-se à 
vontade para entrar em contato com o nosso encarregado de proteção de dados através 
do site https://www.oabprevpr.org.br/portal-da-privacidade/ ou do e-mail 
privacidade@oabprevpr.org.br 



 

 
11 ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. As atualizações 
da nossa Política de Privacidade serão publicadas em nosso website. Todas as emendas 
entrarão em vigor após a publicação em nosso website. Recomendamos que você visite 
regularmente o website para se manter informado sobre possíveis atualizações. 
 
Última atualização: 09 de julho de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 


