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Introdução

Olá!

A  B3  gostaria  de  te  informar  sobre  o  tratamento  de  seus  dados  pessoais.  Afinal,  nos

preocupamos com a sua privacidade e sabemos o quanto é importante para você ter seus

dados pessoais  protegidos.  Por isso,  é  importante que você conheça quais  dados pessoais

coletamos e de que forma tratamos por meio deste site e Plataforma ISE (denominados em

conjunto “Plataforma”). 

Para que você compreenda as disposições constantes desta Política de Privacidade, utilizamos

uma  linguagem  mais  amigável,  de  modo  a  facilitar  a  localização  de  informações  do  seu

interesse, e, o mais importante, para que você entenda como serão tratados os seus dados

pessoais.

É importante que você leia esta Política de Privacidade com atenção e, se tiver alguma dúvida,

entre em contato conosco. Basta mandar um e-mail para encarregadodedados@b3.com.br.

Será um prazer atendê-lo!

Se você quiser saber sobre a nossa Política de Cookies, acesse a aba “Política de Cookies”, ao

lado indicada.

Definições

Antes de mais nada, precisamos te explicar alguns conceitos para que seu entendimento seja

completo!

“Credenciais de Acesso” consistem no login, o e-mail do usuário e a senha criada pelo próprio

usuário para acessar a Plataforma.

“Dado Pessoal” é aquele que, direta ou indiretamente, sozinho ou acompanhado de outros

dados, identifique ou possa identificar uma pessoa física, como por exemplo, nomes, números

identificativos, dados geolocacionais, identificadores eletrônicos. 

“Encarregado de Dados” é a pessoa escolhida pela B3 para atuar como o canal de comunicação

entre a companhia, você e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

“General Data Protection Regulation (GDPR)” é a regulação de proteção de dados pessoais da

União Europeia.

“LGPD” é a Lei Federal Brasileira nº 13.709/2018 que regula a proteção de dados pessoais.

“Plataforma ISE ou Plataforma” consiste na plataforma web e site disponível aos Usuários ISE.

Saiba mais em: https://plataforma.iseb3.com.br/   http://iseb3.com.br/  .

“Titular” é a pessoa física à qual os Dados Pessoais são relacionados, ou seja, você.

“Tratamento de Dados Pessoais” significa qualquer operação ou um conjunto de operações

efetuadas sobre Dados Pessoais ou conjuntos de Dados Pessoais, por meios automatizados ou

não automatizados. Isso pode envolver a coleta, o registro, a organização, a estruturação, o

armazenamento,  a  adaptação  ou  alteração,  a  recuperação,  a  consulta,  a  utilização,  a

https://plataforma.iseb3.com.br/
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divulgação  por  transmissão,  difusão,  ou  qualquer  outra  forma  de  disponibilização,  a

comparação ou interconexão, a limitação, remoção ou destruição.

“Usuário ISE ou Você” é o usuário  que utiliza a Plataforma ISE para  enviar  as respostas e

evidências  relativas  ao  questionário  do  processo  seletivo  à  carteira  do  Índice  de

Sustentabilidade Empresarial da B3 - ISE B3.

O que é este documento?
É a Política de Privacidade (“Política”) que preparamos para você ter, de forma organizada, as

regras e informações a respeito de como a B3 e a  Ecostage tratam seus Dados Pessoais em

razão do seu acesso à Plataforma ISE.

Quem são os responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais?
A  B3  S.  A.  -  Brasil,  Bolsa,  Balcão,  sociedade  anônima  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
09.346.601/0001-25, com sede na Praça Antonio Prado nº 48, 7º andar, Centro Histórico de
São  Paulo,  São  Paulo  (“B3”),  bem  como  a  ECOSTAGE  CONSULTORIA  E  SISTEMAS  EIRELI
(“Ecostage”), sociedade com sede na Rua dos Pinheiros nº 498, 4º andar, conjunto 42, Edifício
Onix, Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

A B3  possui  parceiros  que  a  ajudam a  prestar  os  serviços  com a  excelência,  qualidade  e

segurança que você espera.

Assim, compartilhamos seus dados pessoais com algumas entidades, tais como e conforme
aplicável:

 Empresas de auditoria externa;
 Fornecedores e prestadores de serviços;
 Parceiros no desenvolvimento de serviços de informações;
 Autoridades  públicas  e  judiciais  para  cumprimento  de  ordens

judiciais/administrativas/regulatórias.

Importante  destacar  que  a  B3  não  é  responsável  pelo  uso  indevido  ou  perda  dos  Dados

Pessoais em ambientes que não possua acesso ou controle.

Você declara-se ciente de que não poderá compartilhar as suas Credenciais de Acesso com

terceiros. Caso isso ocorra, você reconhece que será o único responsável pelo eventual uso

indevido ou desvio, bem como por eventual uso ilegal de suas Credenciais de Acesso como

consequência de tal fato, inclusive nas hipóteses de culpa e/ou dolo, isentando desde já a B3

de qualquer responsabilidade.

Em caso de suspeita de comprometimento do sigilo e confidencialidade das suas Credenciais

de Acesso, Você deverá informar a B3 por meio de nossa Central de Atendimento - telefone

(11) 4200-0277 e  contato@iseb3.com.br Adicionalmente, é recomendável que Você realize a

troca de sua senha caso isso aconteça.

Ciência desta Política de Privacidade

mailto:contato@iseb3.com.br
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Ao  manifestar  sua  ciência  a  esta  Política,  Você  afirma  que  leu  e  entendeu  a  Política  e

compreendeu como a B3 e a Ecostage realizam o Tratamento dos seus Dados Pessoais sob o

âmbito da Plataforma. 

Se Você ficar com dúvidas sobre o conteúdo desta Política, suas eventuais alterações e/ou

como seus dados pessoais são tratados, o melhor jeito de te ajudar e esclarecer os pontos é

contatar a B3.

E  aqui  um  pedido  especial:  entre  em  contato  com  a  B3  pelo  e-mail

encarregadodedados@b3.com.br e não utilize os demais canais da Plataforma sobre o tema

para isso, combinado?

Você, ainda, declara estar ciente de que esta Política poderá vir a ser alterada a qualquer

tempo e sempre a última versão é a que valerá.

Quais dados pessoais tratamos e o porquê

Os Dados Pessoais podem ser coletados de diferentes formas. Separamos alguns exemplos

para ficar muito claro o que são essas informações, como elas chegam na B3 e como iremos

usá-las.

Como obtivemos o dado pessoal? Você nos forneceu.

Quais dados? Nome, e-mail e empresa.

Por que essas informações são usadas? 

 Para identificação e cadastro de usuários na Plataforma;

 Para  confirmar  a  existência  do  seu  cadastro  e  para  enviar  notificações  relativas  à

Plataforma.

Comunicação e Uso Compartilhado

Comunicação  a  operadores  do  Tratamento.  A  fim de  aprimorarmos  e  permitir  o  correto

funcionamento da Plataforma, a B3 poderá compartilhar seus Dados Pessoais com prestadores

de  serviço,  subcontratados  ou  outros  fornecedores  (“operadores”)  que  atuarem,  sob

orientação da B3, no Tratamento dos Dados Pessoais, os quais devem igualmente cumprir com

as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Comunicação  a  terceiros.  A  B3  poderá  compartilhar  os  Dados  Pessoais  com terceiros  em

algumas situações específicas também, como nos exemplos abaixo:

(i) para a empresa responsável pelo armazenamento e tratamento dos dados, caso

necessário;

(ii) para  proteção  dos  interesses  da  B3  em  qualquer  tipo  de  conflito,  inclusive

demandas judiciais;
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(iii) no caso de transações e alterações societárias envolvendo a B3, hipótese em que a

transferência das informações será necessária para a continuidade dos serviços e

entrega dos produtos; 

(iv) ou mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas

que detenham competência legal para sua requisição.

Divulgação de dados anonimizados. Você sabe o que é um dado anonimizado? Quando os

Dados Pessoais  passam por tratamento de forma que não é possível  identificar quem é o

titular.  Sabendo  disso,  é  importante  que  você  entenda  que  a  B3  pode  divulgar  dados

anonimizados,  bem  como  análises  elaboradas  com  base  em  tais  informações,  desde  que

respeite a legislação aplicável.

Transferência internacional

Os Dados Pessoais coletados durante a utilização da Plataforma podem ser processados pela

B3,  e/ou  por  subcontratados,  bem como pela  Ecostage,  sempre nos moldes  da  legislação

aplicável. A B3 e a Ecostage estão sediadas no Brasil,  mas, como nossas subcontratadas ou

parceiras podem estar sediadas ou podem realizar o Tratamento de Dados Pessoais em outros

países, é permitida a coleta de Dados Pessoais que podem ser processados pela B3, Ecostage

e/ou por subcontratados, respeitados os moldes da legislação aplicável.

Exercício de direitos

A gente está construindo uma relação de abertura e confiança com Você. Então, sempre será

importante  estarmos  próximos.  Precisou  da  gente?  Gostaria  de  enviar  alguma solicitação,

reclamação, pedido de informação, exercer qualquer direito previsto na LGPD, ou qualquer

outra  informação?  Veja  o  que  você  prefere  fazer:  mandar  um  e-mail  para

encarregadodedados@b3.com.br, nos ligar pelo telefone (11) 4200-0277 ou nos escrever uma

carta, conforme modelo disponível para download abaixo:

Carta

Baixar modelo de carta

Endereço para correspondência: B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

Praça Antonio Prado, 48, Centro – 2° Andar – Área de Serviços de Informação, São Paulo/SP,

CEP: 01010-901

Caso você escolha mandar um e-mail, não esqueça de colocar seus dados de contato. Além de

agilizar o nosso tempo de resposta, também utilizaremos essas informações para analisar e

melhorar os nossos atendimentos.

Eventualmente, outras informações ou documentos podem ser solicitados para o atendimento

da requisição, caso haja dúvida sobre a veracidade das informações prestadas ou sobre a sua

identidade.

Dados do Representante B3 na União Europeia

Caso você esteja localizado na União Europeia e tem dúvidas sobre o tratamento de seus

dados pessoais realizado no âmbito da Plataforma e/ou para fins de exercícios dos direitos

https://iseb3-site.s3.amazonaws.com/Carta_modelo_B3.pdf
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previstos  na  GDPR  (além  do  canal  indicado  anteriormente  para  fins  da  LGPD),  por  favor

contate o representante da B3 na União Europeia:

CHENUT OLIVEIRA SANTIAGO SELARL Me.

Rua do Congo, 9 A | Parque das Nações |1990-296 Lisboa | Portugal

gdpr@cosjuris.com

Como protegemos seus dados pessoais

A B3 leva a sério a proteção dos seus dados pessoais e de sua privacidade. Seguimos padrões

rígidos de segurança e confidencialidade, fornecendo aos nossos clientes um ambiente seguro

e confiável, através de, dentre outras medidas, utilização de ferramentas e tecnologias para

manter  a  integridade  e  confidencialidade  das  suas  informações,  além  de  protegê-las  de

acessos não autorizados.

Disposições Gerais

Tolerância. Eventuais omissões ou meras tolerâncias das partes no exigir  o estrito e pleno

cumprimento desta Política de Privacidade e/ou de prerrogativas decorrentes dele ou da lei,

não constituirão novação ou renúncia, nem afetarão o exercício de quaisquer direitos aqui

previstos, que poderão ser plena e integralmente exercidos, a qualquer tempo.

Independência  das  cláusulas. Caso  se  perceba que  uma disposição é  nula,  as  disposições

restantes  desta  Política  de  Privacidade  permanecerão  em  pleno  vigor  e  um  termo  válido

substituirá o termo nulo, refletindo nossa intenção, tanto quanto possível.

Lei aplicável. Esta Política de Privacidade é regida pela lei brasileira, sendo esta integralmente

aplicável  a  quaisquer disputas que possam surgir  sobre a interpretação ou execução desta

Política  de  Privacidade,  assim  como  qualquer  outra  disputa  que  envolva  direta  ou

indiretamente o uso da Plataforma ISE.

Eleição de foro. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir

quaisquer dúvidas, questões ou litígios decorrentes desta Política de Privacidade, renunciando

as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

                  Publicada em 31 de janeiro de 2022.
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