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Este documento visa informar sobre a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o Titular 
dos dados concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, em 
conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O registro 
individual desta manifestação é materializado mediante assinatura reconhecida na Ficha Cadastral da 
Agrofito Insumos Agrícolas LTDA. por parte do Titular. 

Ao ter manifestado sua aceitação para com o presente termo, o Titular consente e concorda que a 
Agrofito Insumos Agrícolas LTDA., CNPJ nº 26.518.916/0001-21, com sede na Rua Oreste Bozelli 95, 
telefone: (16) 3383-8300, e-mail privacidade@agrofito.com.br, doravante denominada Controladora, 
tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais, dados referentes as empresas em 
que atuem os clientes ou dados necessários ao usufruto de produtos e/ou serviços ofertados pela 
Controladora, bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se 
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Dados Pessoais 

A Controladora fica autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o tratamento 
dos seguintes dados do Titular: 

• Nome completo, Números de telefone fixo ou celular, WhatsApp e endereços de e-mail; 
• Data de Nascimento; 
• Estado civil; 
• Dados bancários, como banco, agência e número de contas correntes; 
• Informações contidas na Carteira de Identidade (RG); 
• Informações contidas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
• Endereços completos de propriedades do Titular;  
• Experiência profissional; 
 Informações pessoais contidas nos Cadastros Estaduais e Municipais; 
 Informações contidas em contratos ou comodatos de Arrendamento na capacidade de 

arrendador, arrendatário ou fiador; 
 Informações contidas nas Declarações de Imposto de Renda (PF e PJ) assim como Recibos de 

entrega das mesmas; 
• Comunicação, verbal e escrita, mantida entre o Titular e a Controladora; 
• Imagens ou vídeos de documentos, imóveis, culturas, maquinarias, veículos, estado 

fitossanitário das culturas, relatórios técnicos e outras imagens de qualquer documento 
mencionado acima que contenham identificação pessoal (nome, sobrenome, e-mail e 
endereços); 

• Informações contidas em relatórios técnicos do solo, imóveis, veículos e demais bens que 
contenham identificação pessoal (nome, sobrenome, e-mail e endereços); 

• Endereço IP, Data e Horário de acesso ao site agrofito.com.br. 

Finalidades do Tratamento dos Dados 

O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades: 
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• Possibilitar que a Controladora identifique e entre em contato com o Titular para fins de 
relacionamento comercial; 

• Possibilitar que a Controladora elabore contratos comerciais e emita cobranças contra o 
Titular; 

• Possibilitar que a Controladora utilize tais dados emissão de Notas Fiscais e documentos 
financeiros correlatos; 

• Possibilitar que a Controladora envie ou forneça ao Titular seus produtos e serviços, de forma 
remunerada ou gratuita; 

• Possibilitar que a Controladora estruture, teste, promova e faça propaganda de produtos e 
serviços, personalizados ou não, ao perfil do Titular; 

• Possibilitar que a Controladora utilize tais dados em Pesquisas de Mercado e Pesquisa de 
Satisfação; 

• Possibilitar que a Controladora utilize tais dados na inscrição, divulgação, premiação dos 
interessados participantes de Eventos, Prêmios ou Concursos; 

• Possibilitar que a Controladora utilize tais dados na elaboração de relatórios e emissão de 
produtos e serviços; 

• Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para suas peças de Comunicação, E-mail 
Marketing, Redes Sociais ou Site; 

• Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para facilitar a prestação de serviços diversos 
além dos primariamente contratados, desde que o cliente também demonstre interesse em 
contratar novos serviços; 

• Possibilitar que a Controladora utilize tais dados para manter banco de dados de do mercado 
no qual atua para facilitar o contato em futuros convites para eventos organizados, 
patrocinados por ela ou de conhecimento da mesma. 

•  Retornar contato dos interessados que preencheram o cadastro no site; 
•  Fale Conosco; 
•  Criar e publicar conteúdo mais relevante; 
•  Notificar sobre mudanças de política de privacidade; 

Compartilhamento de Dados 

A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de 
tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste termo, observados os 
princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709. 

Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, de 2018, o Controlador comunicará ao (à) Titular e à 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANDP) a ocorrência de incidente de segurança que possa 
acarretar risco ou dano relevante ao (à) Titular. 
 
Fica autorizada ainda o Controlador, a compartilhar os dados com Autoridades legais, governamentais 
e outros terceiros, quando: houver intimação, citação, notificação, decisão judicial e/ou outro 
procedimento legal semelhante; para adequação da lei vigente; para reportar atividade ilícita suspeita 
ou para investigar ou auxiliar na investigação de usuários suspeitos. 
 
 
 



Termo de Uso de Dados - Consentimento para Tratamento 

 

Versão: 1.0                                             Em vigor desde: 13/Jan/2022                                       Ultima Revisão: 13/Jan/2022 
 

 
Segurança dos Dados 

A Controladora responsabiliza-se pela coleta segura, manutenção de medidas de segurança, técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito. A Controladora informa para os devidos fins que a proteção de dados sensíveis e 
não sensíveis se aplica tanto a Titulares maiores de idade como também menores de idade. 

Além disso, a Controladora utiliza dispositivos de segurança como firewalls e criptografia de dados, 
bem como aplica controles de acesso físico ao prédio e arquivos, e, ainda, restringimos o acesso às 
informações pessoais de nossos clientes aos funcionários que necessariamente precisem delas para 
cumprir suas responsabilidades profissionais, estando estes, entretanto, sujeitos a rigorosas 
obrigações contratuais de confidencialidade, podendo ser processados ou dispensados se deixarem de 
cumprir tais obrigações. 

Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709, o Controlador comunicará ao Titular e à Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar 
risco ou dano relevante ao Titular. 

Término do Tratamento dos Dados 

A Controladora poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo o período em que os 
mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. Dados pessoais 
anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período 
indefinido. 

O Titular poderá solicitar via e-mail a Controladora, a qualquer momento, que sejam eliminados os 
dados pessoais não anonimizados do Titular. O Titular fica ciente de que poderá ser inviável ao 
Controlador continuar o fornecimento de produtos ou serviços ao Titular a partir da eliminação dos 
dados pessoais. 

Direitos do Titular 

O Titular tem direito a obter da Controladora, em relação aos dados por ele tratados, a qualquer 
momento e mediante requisição:  

I. Confirmação da existência de tratamento;  
II. Acesso aos dados;  

III. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  
IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709;  
V. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição 

expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos 
comercial e industrial;  

VI. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses 
previstas no art. 16 da Lei nº 13.709;  



Termo de Uso de Dados - Consentimento para Tratamento 

 

Versão: 1.0                                             Em vigor desde: 13/Jan/2022                                       Ultima Revisão: 13/Jan/2022 
 

VII.  Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados;  

VIII. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 
negativa;  

IX. Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. 

Direito de Revogação do Consentimento 

Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação via 
e-mail ao Controlador. 


