POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INTRODUÇÃO
A Política de Privacidade (“Política”) da Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda.
(“Cooperativa Piá”), tem por finalidade esclarecer como trata os dados pessoais em suas
atividades, tendo como referência a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
(“LGPD”).
Com o objetivo de reafirmar nossos valores com clientes, associados, colaboradores
consumidores e comunidade, descrevemos de forma simplificada, os processos e os
procedimentos de privacidade adotados no tratamento de dados pessoais, além de
demonstrar como você (“Titular”) pode exercer os seus direitos.

2. ALGUMAS DEFINIÇÕES IMPORTANTES
Dado pessoal é todo o tipo de atributo que constitui informações pessoais, pois são
relativos a pessoa natural identificada ou identificável. Como por exemplo, seu nome,
CPF, e-mail, telefone, entre outros.
Dado pessoal sensível são informações sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato, ou organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado à qualquer pessoa natural.
Titular é a pessoa física a quem se referem os dados pessoais.
Termo de consentimento é um documento que consta a manifestação favorável pela
qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais.
Tratamento de dados é um conceito que abrange qualquer atividade que utilize um
dado pessoal na execução de sua operação, como: coleta, processamento, análise,
armazenamento, compartilhamento, reutilização e eliminação.
Agentes de tratamento são o controlador e o operador de dados.
Controlador é a empresa que determina sobre as decisões referentes ao tratamento de
dados pessoais (Art. 5º, VI).
Operador é a empresa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do
controlador (Art. 5º, VII).
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Encarregado é a pessoa indicada para atuar como canal de comunicação entre
controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD).
Anonimização é a técnica de não identificação da relação de um dado pessoal e seu
titular. Ou seja, o dado perde a possibilidade de associação.
Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD é o órgão de administração pública
responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo
território nacional.

3. APLICABILIDADE
Todos os dados coletados, utilizados ou transmitidos pela ou em nome da Cooperativa
Piá, em qualquer tipo de mídia, são de nossa responsabilidade e se encontram em
conformidade com as legislações aplicáveis e, e especial, com a LGPD. Isso inclui dados
pessoais registrados em papel, mantidos em sistemas de computador ou dispositivos
portáteis, bem como dados pessoais transmitidos oralmente.

4. QUAIS DADOS UTILIZAMOS
A Cooperativa Piá poderá coletar dados (a) de identificação; (b) de contato; (c) de
localização, fornecidos ativamente pelo titular no momento de seu contato ou mediante
cadastro, respeitadas as finalidades dispostas informadas por meio do consentimento,
sempre que exigido pela LGPD.
O site https://www.pia.com.br não utiliza tecnologias na coleta de dados de forma
automatizada.

5. COMO UTILIZAMOS OS DADOS
Os dados pessoais serão tratados para viabilizar a industrialização e a comercialização
dos nossos produtos, ou estabelecer vínculo contratual, de forma direta através de
nossos colaboradores ou representantes. Em alguns casos, quando necessário para o
cumprimento de outras leis.
O tratamento de dados pessoais será condicionado ao seu consentimento ou nas
seguintes condições:


Para o cumprimento de obrigações legais ou obrigatórias;
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Quando necessário na execução de contrato;
Para exercício regular de direitos em processos ou contratos;
Para a proteção de crédito;
Para atender o legítimo interesse.

6. COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS
Os dados coletados podem ser compartilhados com outras empresas que nos auxiliam
na operacionalização das nossas atividades. Deste modo, o compartilhamento de dados
pessoais poderá ocorrer:





Com outras unidades da Cooperativa Piá;
Com empresas parceiras e fornecedores, na prestação de serviços;
Com autoridades, para proteção dos interesses em qualquer conflito;
Mediante requerimento da Agência Nacional de Proteção de Dados – ANPD.

7. INFORMAÇÕES DE COOKIES
É importante ressaltar que o nosso site https://www.pia.com.br não utiliza cookies com
a finalidade de armazenamento das informações sobre suas preferências ou localização
para fornecer conteúdo de marketing.

8. SEGURANÇA DOS DADOS
A Cooperativa Piá se compromete com medidas técnicas e organizacionais aptas a
preservar seus dados pessoais em todas as nossas unidades, principalmente de acessos
não autorizados.
Na ocorrência de incidentes de segurança que possam acarretar danos ao titular dos
dados, tomaremos as respectivas providências em conformidade ao Art. 48 da LGPD.

9. TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS
Ocorrerá o fim do tratamento quando os dados pessoais deixarem de ser necessários ao
alcance da finalidade almejada, ou quando o titular solicitar a eliminação. Exceto,
quando a manutenção das informações for autorizada com base nas condições do item
5.
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10. SEUS DIREITOS
O titular de dados tem liberdade para autorizar, negar ou revogar (reconsiderar) a
autorização anteriormente concedida para tratamento dos seus dados pessoais, além
obter o direito à consulta gratuita sobre informações acerca do tratamento dos dados.
Mediante o fornecimento de algumas informações (consulte aqui), você poderá
solicitar:










Confirmação da existência de tratamento dos dados;
Acesso aos dados;
Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;
Portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço/produto;
Eliminação dos dados tratados com o consentimento, exceto nas hipóteses
previstas no art.16 da LGPD;
Informação sobre compartilhamento dos dados;
Informação sobre o não consentimento e as consequências da negativa;
Revogação do consentimento, nos termos da LGPD.

11. CONTATO
Para o recebimento de solicitações relativas ao tratamento dos seus dados, ou solicitar
os seus direitos, entre em contato através dos nossos canais de atendimento:
Dados do controlador:
Razão Social: Cooperativa Agropecuária Petrópolis Ltda.
CNPJ: 91.589.507/0001-88
Endereço: Rua Emílio Raimann, 888 – Bairro Piá, CEP: 95150-000, Nova Petrópolis | RS
Dados do encarregado:
Nome: Guilherme Alves de Abreu
Contato: dpo@pia.com.br

Nos reservamos ao direito de fazer mudanças a esta Política de Privacidade a qualquer
tempo, de forma a reforçar o nosso compromisso com a privacidade e proteção dos
dados pessoais.
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