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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

DO GRUPO AGRO AMAZÔNIA 

 

Nós somos a Agro Amazônia (“AA”) e nos preocupamos com a proteção de seus 

dados pessoais.  Desenvolvemos essa Política de Proteção de Dados Pessoais 

(“Política”) para que você possa entender quais dados temos sobre você, como 

os utilizamos e para explicar os direitos que você tem sobre os dados pessoais 

que tratamos. 

 

Essa Política abrange o uso de dados pessoais pela própria AA e por todas as 

Regionais e Filiais da AA (“Grupo AA”) e os detalhes de cada uma dessas 

empresas são apresentados no link disponibilizado ao final dessa Política. 

 

Além da Agro Amazônia ser a Controladora de seus dados, a Regional e/ou a 

Filial com a qual você tem um relacionamento será uma Controladora Conjunta 

de seus dados pessoais. A (s) Controladora (s) diretamente envolvida (s) no 

tratamento de seus dados será (ão) por eles responsável (eis). 

 

Sendo assim, quaisquer referências nessa Política a "nós" ou "nosso" serão 

interpretadas ora como uma referência à Agro Amazônia, ora como referência 

às empresas do Grupo AA envolvidas no tratamento de seus dados pessoais, 

conforme o contexto. Se você tiver alguma dúvida sobre qual (quais) empresa 

(s) é (são) Controladora (s) de seus dados pessoais, você pode entrar em 

contato conosco no e-mail e/ou telefone de contato do Encarregado do Grupo 

AA. 

 

OS DADOS PESSOAIS QUE TRATAMOS E COMO UTILIZAMOS 

 

Os dados pessoais que temos sobre você e como os utilizamos variam de acordo 

com a natureza de sua relação conosco. 

 

Clique na descrição abaixo para saber detalhes sobre qual categoria de titular 

de dados pessoais você se enquadra e para entender melhor nosso 

relacionamento e como tratamos seus dados pessoais: 

 

1. Você é um de nossos clientes ou um potencial cliente; 

2. Você é (como pessoa física) ou trabalha em um de nossos parceiros / 

fornecedores / prestadores de serviços (pessoa jurídica); 

3. Você é um colaborador ou um ex-colaborador do Grupo AA; 

4. Você é um visitante do nosso website; 

• Para enviar seu contato; 

• Para se candidatar a um emprego; 

• Para acessar a ouvidoria. 

 

http://agroamazonia.com.br/politica/clientes.pdf
http://agroamazonia.com.br/politica/parceiro_fornecedor.pdf
http://agroamazonia.com.br/politica/parceiro_fornecedor.pdf
http://agroamazonia.com.br/politica/colaborador_ex_colaborador.pdf
http://agroamazonia.com.br/politica/visitante_website.pdf
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1. Você é um de nossos clientes ou um potencial cliente 

 

Se você é um de nossos clientes ou um cliente em potencial coletamos e 

tratamos seus dados pessoais. 

 

1.1. Quais dados pessoais temos sobre você 

 

Nesse caso, os dados pessoais que podemos ter sobre você são nome, 

qualificação pessoal, assinatura, telefone, endereço, e-mail, dados contratuais e 

dados para análise e concessão de crédito, garantias oferecidas, certidões, 

termos e registros de órgãos e/ou entidades oficiais (como ambiental e fiscal) e 

notas fiscais. Caso você nos visite pessoalmente, nós coletaremos sua foto (ou 

imagens). Esses dados pessoais nos terão sido fornecidos por você ou 

repassados a nós por outro contato, como o gerente de uma loja, outro cliente, 

ou um colega de profissão. Além disso, temos registradas nossas interações, 

especificamente, os e-mails trocados com você e as anotações que fazemos em 

relação às nossas conversas telefônicas, reuniões ou visitas das quais 

participamos.  

 

1.2. Como usamos seus dados pessoais 

 

Utilizamos estes dados pessoais com o propósito de desenvolver contratos 

existentes ou iniciar uma relação contratual com novos clientes, buscando 

sempre atender a interesses legítimos visados por nós e por você em relação 

aos serviços ou produtos que fornecemos. Por exemplo, utilizaremos seus dados 

pessoais para: contatá-lo e apresentar ou discutir sobre nossos serviços e 

produtos (e quaisquer alterações neles); compreender o seu interesse em 

nossas atividades; realizar estudos e divulgar resultados de nossos trabalhos, 

inclusive, em nossas redes sociais; responder às suas perguntas ou 

preocupações; conceder crédito e tratar de assuntos administrativos, tais como 

assinatura e renovação de contratos; cumprir outras obrigações contratuais que 

nos caibam, assim como exigir o cumprimento daquelas que lhe caibam. 

 

Também usamos seus dados para contatá-lo via e-mail, de tempos em tempos, 

com informações que acreditamos possam ser de seu interesse sobre nossos 

produtos e serviços. Se você não quiser ser contatado desta forma, você pode 

nos informar entrando em contato conosco.   

 

Não utilizamos seus dados pessoais para quaisquer outros fins a menos que 

exista um interesse legítimo, ou caso eles sejam necessários para a defesa de 

nossos direitos e/ou para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias.  

 

1.3. Com quem compartilhamos ou para quem transferimos seus 

dados pessoais 
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Seus dados pessoais são compartilhados internamente entre nossos 

colaboradores e podem ser compartilhados com empresas pertencentes ao 

mesmo Grupo AA ou com terceiros envolvidos no cumprimento de obrigações 

contratuais ou legais. Seus dados podem ser compartilhados para fins de 

divulgação de nossos produtos e serviços e são utilizados apenas para 

desempenhar funções relacionadas ao desenvolvimento de nossas atividades e 

negócios, de acordo com os propósitos acima indicados. Eventualmente podem, 

ainda, ser transferidos internacionalmente quando houver necessidade de certas 

aprovações, pelo grupo econômico, em questões relacionadas especialmente a 

crédito.  

 

Se outra empresa pretender nos adquirir ou adquirir nossos ativos, seus dados 

pessoais poderão ser divulgados a essa empresa ou a terceiros como parte do 

processo de auditoria e, se a negociação for adiante, seus dados pessoais serão 

transferidos a essa empresa adquirente. 

 

1.4. Onde e por quanto tempo armazenamos seus dados pessoais 

 

Seus dados pessoais são armazenados localmente, pela empresa do Grupo AA 

que seja a Controladora de seus dados, mas também são armazenados em 

nuvem, podendo ser transferidos internacionalmente para servidores 

localizados, prioritariamente, no Japão e/ou nos Estados Unidos da América ou 

em outros países de acordo com a natureza dos serviços que contratamos, 

sendo certo que buscaremos provedores de serviços que garantam proteções 

adequadas equiparáveis àquelas da LGPD. 

 

Os seus dados são conservados pelo período estritamente necessário para cada 

uma das finalidades descritas acima e/ou de acordo com prazos legais vigentes. 

Em caso de eventual litígio, os dados podem ser conservados até trânsito em 

julgado da respectiva decisão. 

 

2. Você é ou trabalha em um parceiro ou fornecedor ou prestador de 

serviços 

 

Tratamos seus dados pessoais se você for um parceiro ou fornecedor ou 

prestador de serviço, como pessoa física, do Grupo AA, ou se for um colaborador 

de nossos parceiros ou fornecedores ou prestadores de serviço, pessoas 

jurídicas. 

 

2.1. Quais dados pessoais temos sobre você 

 

Os dados pessoais que podemos ter sobre você são, via de regra, nome, 

assinatura, qualificação pessoal, e-mail, telefone e detalhes profissionais (como 
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cargo ou função), dados para análise e concessão de crédito, garantias e/ou 

dados bancários. Caso você nos visite pessoalmente coletamos sua foto (ou 

imagens) e, caso transporte alguns dos produtos que vendemos, coletamos sua 

habilitação e a geolocalização de seu veículo quando essa informação for 

relevante para a segurança desses produtos. Estes dados pessoais nos terão 

sido fornecidos por você ou repassados a nós por seu empregador. Além disso 

temos registradas nossas interações, especificamente, os e-mails trocados com 

você e as anotações que fazemos em relação às nossas conversas telefônicas, 

reuniões ou ao desempenho do serviço executado.  

 

2.2. Como usamos seus dados pessoais 

 

Utilizamos estes dados somente para fins de atendimento a interesses legítimos 

buscados por nós e/ou por nossos parceiros, fornecedores e prestadores de 

serviço em relação aos serviços ou produtos que nos são fornecidos. Por 

exemplo, utilizaremos seus dados pessoais para: contatá-lo e conversar sobre 

os produtos ou serviços de nosso interesse e/ou portfólio (e quaisquer alterações 

neles); discutir questões de mercado; esclarecer dúvidas; identificá-lo em nossos 

cadastros eletrônicos; tratar de assuntos administrativos, tais como assinatura, 

registro, controle, renegociação e/ou renovação de contratos; realizar 

pagamentos; cumprir, com segurança, outras obrigações contratuais que nos 

caibam e exigir o cumprimento daquelas que caibam ao nosso parceiro, 

fornecedor ou prestador de serviço.   

 

Não utilizaremos seus dados pessoais para quaisquer outros fins a menos que 

exista um interesse legítimo, ou caso eles sejam necessários para a defesa de 

nossos direitos e/ou para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias.  

 

2.3. Com quem compartilhamos ou para quem transferimos seus 

dados pessoais 

 

Seus dados pessoais são compartilhados internamente entre nossos 

colaboradores e podem ser compartilhados externamente com empresas 

pertencentes ao Grupo AA ou com terceiros envolvidos no cumprimento de 

obrigações contratuais ou legais. Eles são utilizados apenas para desempenhar 

funções relacionadas ao desenvolvimento de nossas atividades e negócios, de 

acordo com os propósitos acima expostos. Seus dados podem, ainda, ser 

transferidos internacionalmente quando da elaboração de relatórios gerenciais 

destinados ao nosso grupo econômico.  

 

Se outra empresa pretender nos adquirir ou adquirir nossos ativos, seus dados 

pessoais poderão ser divulgados a essa empresa ou a terceiros como parte do 

processo de auditoria e, se a negociação for adiante, seus dados pessoais serão 

transferidos a essa empresa adquirente. 
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2.4. Onde e por quanto tempo armazenamos seus dados pessoais 

 

Seus dados pessoais são armazenados localmente, pela empresa do Grupo AA 

que seja a Controladora de seus dados, mas também são armazenados em 

nuvem, podendo ser transferidos internacionalmente para servidores 

localizados, prioritariamente, no Japão e/ou nos Estados Unidos da América ou 

em outros países de acordo com a natureza dos serviços que contratamos sendo 

certo que buscaremos provedores de serviços que garantam proteções 

adequadas equiparáveis àquelas da LGPD. 

 

Os dados são conservados pelo período estritamente necessário para cada uma 

das finalidades descritas acima e/ou de acordo com prazos legais vigentes. Em 

caso de eventual litígio, os dados podem ser conservados até trânsito em julgado 

da respectiva decisão. 

 

 

3. É um colaborador ou ex-colaborador do Grupo AA 

 

Tratamentos seus dados se você for um colaborador ou ex-colaborador de uma 

das empresas do Grupo AA. Caso você seja um colaborador ativo, por favor, 

consulte nossa Política Interna de Proteção de Dados Pessoais para 

Colaboradores, em nossa intranet. Caso você seja um ex-colaborador, nessa 

seção você encontrará mais detalhes. 

 

3.1.  Quais dados temos sobre você 

 

Quando ocorre o desligamento de um colaborador do Grupo AA precisamos 

manter alguns de seus dados pessoais, como seu nome, e-mail, qualificação 

pessoal e profissional, dados de seus familiares, dados trabalhistas e fiscais, o 

motivo do seu desligamento e período e empresa do Grupo AA para a qual você 

trabalhou. 

 

3.2. Como usamos seus dados pessoais 

 

Precisamos tratar seus dados pessoais para comprovar o cumprimento de 

obrigações legais ou regulatórias referentes à antiga relação trabalhista e ao 

recolhimento de tributos devidos.   

 

Não utilizamos seus dados pessoais para quaisquer outros fins a menos que 

exista um interesse legítimo, ou sejam necessários para a defesa de nossos 

direitos. 
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3.3. Com quem compartilhamos ou para quem transferimos seus 

dados pessoais 

 

Seus dados pessoais são compartilhados internamente entre nossos 

colaboradores e podem ser compartilhados externamente com órgãos ou 

entidades públicas, no âmbito do cumprimento de obrigações legais ou 

regulatórias. 

 

Se outra empresa pretender nos adquirir ou adquirir nossos ativos, seus dados 

pessoais poderão ser divulgados a essa empresa ou a terceiros como parte do 

processo de auditoria e, se a negociação for adiante, seus dados pessoais serão 

transferidos a essa empresa adquirente. 

 

3.4. Onde e por quanto tempo armazenamos seus dados pessoais 

 

Seus dados pessoais são armazenados localmente, pela empresa do Grupo AA 

que seja a Controladora de seus dados, mas também são armazenados em 

nuvem, podendo ser transferidos internacionalmente para servidores 

localizados, prioritariamente, no Japão e/ou nos Estados Unidos da América, ou 

em outros países de acordo com a natureza dos serviços que contratamos, 

sendo certo que buscaremos provedores de serviços que garantam proteções 

adequadas equiparáveis àquelas da LGPD. 

 

Os dados são conservados pelo período estritamente necessário para cada uma 

das finalidades descritas acima e/ou de acordo com prazos legais vigentes. Em 

caso de eventual litígio, os dados podem ser conservados até trânsito em julgado 

da respectiva decisão. 

 

 

4. É um visitante de nosso website 

 

Quando você visita nosso website, seus dados são coletados através de cookies 

do Google Analytics e outros cookies de terceiros. Não temos ingerência sobre 

os dados coletados por cookies de terceiros, mas você pode configurar o seu 

navegador para recusar todos os cookies, ou para indicar quando um cookie será 

enviado. Nosso website não possui cookies próprios.  

 

Nós coletamos seus dados quando você preenche um dos formulários 

disponíveis em nosso website para fins de: (1) contato; (2) se candidatar a um 

emprego, ou (3) fazer alguma denúncia em nossa ouvidoria, conforme 

detalhamento abaixo. 

 

4.1. Quais dados pessoais temos sobre você 
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Os dados pessoais coletados serão definidos pelo tipo de formulário preenchido 

por você em nosso website: 

 

1. “Contato”: quando você preenche nosso formulário de cadastro, 

coletamos e tratamos seu nome, e-mail, telefone e a mensagem que nos 

enviou. 

 

2. “Carreiras”: quando você se candidata a uma vaga pelo nosso website, 

coletamos e tratamos seu nome completo, seu e-mail, dados constantes 

do currículo e outros documentos que você nos tenha envidado, sua 

nacionalidade, data de nascimento, telefone, se é portador de alguma 

deficiência e qual o tipo, seu grau de escolaridade, local de ensino e datas 

dos cursos realizados, localidade de trabalho de seu interesse. 

 

3. “Ouvidoria”: quando você preenche nosso formulário da ouvidoria, 

coletamos e tratamos, eventualmente, seu nome, telefone, e-mail e sua 

descrição sobre os fatos e circunstâncias de sua denúncia. O 

preenchimento a esse formulário pode se dar de forma anônima. 

 

4.2. Como usamos seus dados pessoais 

 

As finalidades do tratamento de dados pessoais coletados também são 

indicadas pelo tipo de formulário que você preencheu: 

 

 

1. “Contato”: utilizamos os dados pessoais fornecidos pela nossa área de 

Marketing, segundo as finalidades indicadas em sua mensagem enviada 

com o cadastro.  

 

2. “Carreiras”: utilizamos seus dados pessoais para avaliar sua adequação 

às características da vaga disponibilizada pelas empresas do Grupo AA, 

para contactá-lo caso tenhamos interesse em contratá-lo ou avançar em 

um processo de seleção, assim como para armazenar seus dados em 

nosso banco de dados para eventual oportunidade.  

 

3. “Ouvidoria”: utilizamos seus dados para investigarmos uma denúncia por 

você realizada. 

 

Não utilizaremos seus dados pessoais para mais nada a menos elas sejam 

necessárias para a defesa de nossos direitos e/ou para o cumprimento de 

obrigações legais ou regulatórias.  

 

4.3. Com quem compartilhamos ou para quem transferimos seus 

dados pessoais 
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Dentre os dados pessoais coletados pelos formulários, compartilhamos apenas 

os dados do formulário “Carreiras” e para as empresas integrantes do Grupo AA 

que tenham interesse em seu perfil profissional. 

 

4.4. Onde e por quanto tempo armazenamos seus dados pessoais 

 

Os dados coletados pelos formulários são armazenados localmente pelos 

servidores da AA, pela empresa do Grupo AA que seja a Controladora Conjunta 

de seus dados, mas também são armazenados em nuvem, podendo ser 

transferidos internacionalmente para servidores localizados, prioritariamente, no 

Japão e/ou nos Estados Unidos da América, ou em outros países de acordo com 

a natureza dos serviços que contratamos, sendo certo que buscaremos 

provedores de serviços que garantam proteções adequadas equiparáveis 

àquelas da LGPD. Eles são conservados pelo período estritamente necessário 

para cada uma das finalidades descritas acima e/ou de acordo com prazos legais 

vigentes. Em caso de eventual litígio, os dados podem ser conservados até 

trânsito em julgado da respectiva decisão. 

 

 

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS SOBRE SEUS DADOS  

 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil confere aos titulares de 

dados pessoais os seguintes direitos em relação a seus dados: 

 

Direitos O que isso significa?  

1. O direito 

de acesso 

Você tem o direito de solicitar informações sobre quais dados 

pessoais o Grupo AA detém sobre você. 

2. O direito 

de 

retificação 

Você tem o direito de exigir a correção ou retificação de seus 

dados pessoais que estejam incompletas, inexatas ou 

desatualizadas. 

3.  O direito à 

informação 

 Você tem o direito de receber informação sobre quais 

entidades seus dados pessoais foram compartilhados. 

4. O direito à 

restrição do 

tratamento 

Você tem o direito de solicitar a anonimização, o bloqueio ou a 

eliminação de seus dados pessoais que sejam desnecessários 

ou excessivos. 

5. O direito 

de 

revogação 

Você tem o direito de revogar o consentimento dado para o 

tratamento dos seus dados pessoais. 

6. O direito 

de 

eliminação 

 Você tem o direito exigir a eliminação de seus dados pessoais, 

em alguns casos, e desde que o tratamento seja baseado no 

consentimento. 
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7. O direito 

de oposição 

 Você tem o direito de se opor a qualquer tratamento ilegal de 

seus dados pessoais. 

8. O direito 

de 

portabilidade 

Você tem o direito de pedir a transferência de seus dados 

pessoais para outro fornecedor de produtos e/ou serviços, 

considerando a compatibilidade entre sistemas e/ou banco de 

dados. 

9. Direito de 

oposição ao 

tratamento 

Você tem o direito de se opor ao tratamento de seus dados 

pessoais em caso de descumprimento do disposto na Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais. 

 

Para exercer qualquer um desses direitos você pode, a qualquer momento e 

através de um requerimento expresso, entrar em contato com o Encarregado de 

Dados do Grupo AA. Também é garantido seu direito de peticionamento com 

relação a seus dados pessoais, conforme artigo 18 da LGPD. 

 

ALTERAÇÕES A ESSA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Podemos, eventualmente, fazer alterações nessa Política para garantir sua 

atualização ou para refletir quaisquer mudanças na lei. Sugerimos que, sempre 

que você navegue pelo nosso site, verifique a versão atualizada desta Política. 

 

LINKS PARA OUTROS WEBSITES 

 

Nosso website contém links para outros websites, porém não somos 

responsáveis pelas práticas de privacidade e proteção de dados ou pelo 

conteúdo de tais websites. 

 

CONTATE-NOS 

 

Os detalhes de contato de cada empresa que compõe o Grupo da AA podem ser 

encontrados clicando neste link; 

 

Entre em contato conosco se você tiver alguma dúvida ou sugestão a essa 

Política de Proteção de Dados Pessoais ou dúvidas sobre como tratamos seus 

dados pessoais pelo e-mail de nosso Encarregado (dpo@agroamazonia.com) 

ou por seu telefone de contato (65 3319-2406).  

 

Esta Política foi atualizada em 17.08.2021.   

 

*** 

http://agroamazonia.com.br/contato
mailto:dpo@agroamazonia.com

