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DEFINIÇÕES

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Agentes de tratamento: o controlador e o operador.
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
Dado Pessoal: toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural
identificada ou identificável.
Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Ecoagro: Ecoagro Participações S.A. (CNPJ 14.286.817/0001-82), Eco Gestão de
Ativos (CNPJ 11.695.155/0001-16), Eco Securitizadora (CNPJ 10.753.164/000143) e Eco Consultoria (CNPJ 17.118.468/0001-88)
Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal
de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade
nacional de Proteção de Dados (ANPD);
Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de
tratamento.
Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se
referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução,
transmissão,
distribuição,
processamento,
arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração.

OBJETIVO

O presente Aviso de Privacidade (“Aviso”) busca dar transparência quanto à forma e
tratamento de dados pessoais dentro de nosso website e seus direitos em cumprimento
aos padrões estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709 de 14 de agosto
de 2018.
Em caso de dúvidas, a Ecoagro disponibiliza o e-mail e contato abaixo para
esclarecimento do tratamento de seus dados pessoais:

Nome: Felippe Santana
Contato: privacidade@ecoagro.agr.br
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QUAIS DADOS PESSOAIS COLETAMOS E PORQUE

Ao interagir com a Ecoagro, alguns dos seus dados são tratados. Para tornar nossa
relação mais transparente, veja abaixo quais dados coletamos:
• Informações Pessoais para Contato: dados que possibilitam o nosso
personalizado contato com você (exemplo: Nome, e-mail, redes
sociais, número de telefone).
• Trabalhe Conosco: dados que possibilitam a análise profissional do
candidato, contato e verificação prévia para efeitos de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro, nos termos e limites estabelecidos pela Lei
12.683/12 e Instrução CVM 617(exemplo: Nome, CPF, e-mail, redes
sociais, número de telefone, endereço).
• Login: informações que permitem o seu acesso ao Perfil de Conta em
nossas plataformas, como senhas, usuário, e-mail e resposta de
segurança.
• Informações relativas ao Seu Dispositivo: dados técnicos que derivam
do seu acesso em nossas plataformas via dispositivo móvel ou
computador e decorrentes de seu consentimento. As informações
coletadas, por exemplo, podem ser relativas ao sistema operacional,
versão do navegador, endereço de IP etc. (caso tenha alguma dúvida
sobre os termos citados, este link direcionará você a um glossário
explicando

vários

conceitos

de

informática

-

https://internautis.wordpress.com/glossario-de-informatica/ ).
• Dados sobre a forma de utilização dos sites ou comunicação: para a
Ecoagro compreender melhor as suas preferências, as informações de
suas interações com nossas plataformas são coletadas através de
tecnologias automatizadas (cookies). Tais dados se relacionam com o
tempo de utilização, estatísticas de interações, erros de download etc.
• Conteúdo gerado e/ou compartilhado pelo usuário: qualquer dado que
represente a sua interação com a nossa empresa, publicados em
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nossas plataformas (como comentários) ou de terceiros, expondo
opiniões,

experiência

de

uso

ou

em

decorrência

de

promoções/engajamento em redes sociais.
Além das informações prestadas acima, o tratamento desses dados também poderá ser
utilizado para: enviar informações importantes sobre o serviço; a responder às suas
dúvidas ou reclamações; a configurar e administrar sua conta; a fornecer suporte técnico
e/ou ao cliente; a verificar sua identidade.
Apesar da possibilidade de coleta dos dados citados acima, ressaltamos que se pode
exercer o direito de recusa e não consentimento nos casos permitidos em lei. Lembramos
ainda que a recusa ou não consentimento poderá acarretar serviço não personalizado
ou ainda impedir a execução deste.
A Ecoagro se compromete a tratar todas as informações recebidas de forma segura,
lícita e ética.

MÍDIA

Se você envia imagens para o site, evite enviar as que contenham dados de localização
incorporados (EXIF GPS), ou ainda que seja possível identificar alguém em específico.
Visitantes podem baixar estas imagens do site e extrair delas seus dados de localização.

CONSENTIMENTO

Nas situações em que a Lei vincula o tratamento dos seus dados ao seu consentimento,
nós apresentaremos a possibilidade de Aceite ou Recusa, informando as consequências
de cada decisão.
Como exemplo, listamos abaixo algumas situações em que você poderá selecionar a
sua intenção sobre a coleta:
•

Consentimento para Utilização de Cookies: ao acessar os nossos sites
na internet, alguns arquivos de texto (cookies) são inseridos em seu
computador para que sua experiência seja mais eficiente e
personalizada. No entanto, você não é obrigado a aceitar a utilização
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de cookies, bastando clicar na opção que represente a sua vontade ao
acessar os nossos sites.

•

Conteúdo Gerado e/ou Compartilhado pelo usuário: além de
respeitarmos o direito à sua imagem e voz, também ressaltamos que a
utilização de conteúdos gerados será respaldada pelas demais Bases
Legais da Lei Geral de Proteção de Dados e/ou pelo seu
consentimento, a depender de cada caso.

MÍDIA INCORPORADA DE OUTROS SITES

Artigos neste site podem incluir conteúdo incorporado como, por exemplo, vídeos,
imagens, artigos etc. Conteúdos incorporados de outros sites se comportam exatamente
da mesma forma como se o visitante estivesse visitando o outro site.
Estes sites podem coletar dados sobre você, usar cookies, incorporar rastreamento
adicional de terceiros e monitorar sua interação com este conteúdo incorporado,
incluindo sua interação com o conteúdo incorporado se você tem uma conta e está
conectado com o site. Ao visitá-los, verifique seus avisos de privacidade antes de
continuar a navegação.

ANÁLISES

Se deixar um comentário, este e os seus metadados poderão ser conservados
permanentemente, ou até que o comentário seja removido, por solicitação do usuário ou
interna.
Para usuários que se registram no nosso site, também guardamos as informações
pessoais que fornecem no seu perfil de usuário. Todos os usuários podem ver, editar ou
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excluir suas informações pessoais a qualquer momento (só não é possível alterar o seu
username). Os administradores de sites também podem ver e editar estas informações.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Para que os Nossos Serviços sejam prestados da melhor forma possível, a Ecoagro
poderá compartilhar os seus dados pessoais com terceiros em consonância com as
previsões legais da CVM e respeitando os direitos garantidos pela Lei Geral de Proteção
de Dados. Para tanto, caso ocorra o compartilhamento de dados, os usuários envolvidos
serão notificados de maneira clara e objetiva.

POR QUANTO TEMPO ARMAZENAMOS DADOS

Esclarecemos que existem situações legais que nos permitem permanecer com
informações, observando-se a necessidade, finalidade e adequação do tratamento. Tais
situações de conservação/retenção dos dados se relacionam com os seguintes casos:
•

Para o cumprimento de obrigação derivada de Lei ou Regulamento;

•

Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, com a consequente
anonimização, via de regra;

•

Para execução de contratos;

•

Para nosso uso exclusivo e sempre que possível estes dados serão
anonimizados;

•

Para os casos legais de transferência a terceiros.

DIREITOS SOBRE DADOS

Para ajudar a compreender melhor os direitos sobre os dados, a Ecoagro disponibilizou
uma lista detalhada e acessível destes que são:
•

Confirmação da existência do tratamento: é o direito garantido de confirmar a
realização por parte da Ecoagro do tratamento de dados pessoais, através de
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requisição em formato simplificado (de forma imediata), e em formato completo
(em até 15 dias);
•

Acesso aos dados: solicitar, via requisição, e receber cópia de seus dados
pessoais em formato simplificado (de forma imediata) e em formato completo (em
até 15 dias);

•

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados: direito de solicitar
que os dados tratados sejam corrigidos ou atualizados

•

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados direito garantido por lei, caso os
dados pessoais tratados pela Ecoagro se mostrem 1) desnecessários para a
finalidade que justifica a realização do tratamento; 2) excessivos em relação ao
necessário para alcance da finalidade; 3) em desconformidade, ou seja, caso não
estejam sendo tratados para finalidades específicas ou o tratamento não seja
justificável por nenhuma base legal.

•

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;

•

Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular: caso não
deseje que os dados continuem sendo tratados pela Ecoagro, pode-se solicitar a
eliminação destes. Entretanto, cabe ressaltar que esse direito não é absoluto:
dados necessários para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, bem
como dados financeiros e outros tratados com finalidade legítima que transcende
a vontade do titular não devem ser excluídos. Caso haja requisição desse direito,
devem ser eliminados dados relacionados ao consentimento do titular

•

Informação do compartilhamento de dados com entidades públicas e privadas:
em respeito ao princípio da transparência, é direito garantido saber, via requisição,
com quem os dados estão sendo compartilhados

•

Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa: em respeito ao livre consentimento, há a
possibilidade de não fornecer consentimento para situações determinadas por lei.
Entretanto, cabe ressaltar possíveis prejuízos na experiência do usuário, como
descrito na seção “Consentimento” deste Aviso.

•

Revogação do consentimento: o consentimento pode ser revogado a qualquer
movimentação mediante manifestação expressa do titular. É importante ressaltar
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que os tratamentos realizados anteriormente sob amparo desse consentimento
retirado continuam válidos, até que haja expressa manifestação do titular pela
eliminação de tais dados

COMO PROTEGEMOS DADOS

Quaisquer dados pessoais mantidos pela organização serão armazenados de acordo
com rígidos padrões de segurança adotados no mercado, incluindo, mas não se
limitando a, os seguintes padrões:
•

Acesso restrito de pessoas ao local onde são armazenados dados pessoais;

•

Proteção contra acesso não autorizado;

•

Adoção de melhores práticas para segurança cibernética de dados.

•

Ações preventivas como backups, atualizações de segurança com frequência.

Além de medidas técnicas, a Ecoagro adota medidas institucionais para a proteção de
dados pessoais, mantendo um programa de governança e privacidade aplicado às suas
atividades.
Nenhuma transmissão de informação é inteiramente segura, pois está sujeita à
ocorrência de falhas técnicas, malwares, etc. Nesse sentido, a Ecoagro busca as
melhores medidas para preservar a privacidade e proteger os seus dados pessoais.
De qualquer forma, em caso de incidentes que gerem risco ou danos aos envolvidos, a
Ecoagro fará os melhores esforços para notificação à Autoridade Nacional de Proteção
de Dados e ao(s) prejudicado(s), dentro dos prazos legais, além de tomar ações
corretivas necessárias para remediar as consequências do evento, sempre buscando a
transparência..

BASES LEGAIS

A Ecoagro fica obrigada a publicar relatórios sobre suas emissões nos quais poderão ser
incluídos dados pessoais de clientes, em observância às Instruções da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), listadas abaixo:
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Instrução CVM 600;

•

Instrução CVM 400;

•

Instrução CVM 555;

•

Instrução CVM 480;

•

Instrução CVM 400;

•

Instrução CVM 476.
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Além do exposto acima a Ecoagro trata os dados pessoais em observância à Lei
12.683/12 e Instrução CVM 617 para fins de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

MELHORIA CONTÍNUA

Visando um procedimento de melhoria contínua, este Aviso pode sofrer alterações a
qualquer tempo. Contudo, buscaremos os meios mais eficazes de deixá-lo ciente das
atualizações.
Por fim, a Ecoagro espera, através desse Aviso, ter esclarecido as suas dúvidas, de
modo que possamos ter uma interação cada vez mais justa e transparente. Caso você
tenha o interesse de realizar comentários ou questionamentos sobre nossos
procedimentos de Privacidade, entre em contato conosco através do contato do nosso
Encarregado de Dados.
O seu feedback é muito importante para nós.

CONTATO DO NOSSO ENCARREGADO DE DADOS
Nome: Felippe Santana
E-mail: privacidade@ecoagro.agr.br

