
 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018 – estabelece regras e obrigações, às entidades públicas e 

privadas, especialmente sobre a coleta, o armazenamento, a utilização, o compartilhamento e o descarte de dados 

pessoais, assegurando os direitos de seus legítimos titulares. 

Com o intuito de atender a LGPD, fornecendo a devida transparência e finalidade dos dados coletados, o SENAR-AR/ES 

estabelece os termos desta política. 

OBJETIVOS 

Esta Política de Privacidade indica a forma pela qual o SENAR-AR/ES, realiza o tratamento dos dados de produtores 

rurais, sindicatos, fornecedores, parceiros, colaboradores, usuários do site e outras pessoas físicas que se relacionem, 

sendo aplicáveis a todas elas. 

DEFINIÇÕES 

Para os fins desta política, devem ser consideradas as seguintes definições: 

Titular de Dados ou Titular: Qualquer pessoa natural, titular de Dados Pessoais, que de alguma forma se relaciona ou 

relacionou com o SENAR-AR/ES; 

Dados pessoais: Qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Isso significa que 

um dado é considerado pessoal quando permite a identificação direta ou indireta da pessoa natural, como, por 

exemplo: nome, sobrenome, data de nascimento, telefone, e-mail; 

Menores: Titular dos Dados que seja considerado criança ou adolescente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cujos Dados Pessoais sejam tratados; 

Bases Legais: Fundamentação legal, nos termos da LGPD, que dá às Partes a permissão para o Tratamento de Dados; 

Controlador: Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao 

Tratamento de Dados Pessoais; 

Operadora: Agente de tratamento de dados que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador; 

Tratamento de Dados: Todas as operações realizadas com Dados Pessoais, o que inclui 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; 

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018); 

ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública criado pela LGPD, responsável por 

zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território brasileiro; 

DOS DADOS COLETADOS 

Todos os dados coletados e solicitado pelo SENAR-AR/ES são necessários para realização e desenvolvimento de suas 

atividades, bem como para seu perfeito funcionamento e fornecimento dos serviços prestados, abaixo alguns exemplos 

de como e quando podem ocorrer tais solicitações. 

 



 

 

 

 

 

• Identificação para fins de cadastro, autenticação e autorização acesso às nossas plataformas digitais e aos 

produtos/serviços ofertados; 

• Solicitar informações, dúvidas, orientações, reclamações e/ou elogio através dos canais de comunicação; 

• Ao clicar em aceitar a política de cookies informada no aviso na tela; 

• Ao participar de algum processo de credenciamento e/ou licitatório;  

• Ao se inscrever para participar de eventos, feiras, palestras, cursos, capacitações e programa de assistência 

técnica; 

• Ao contratar colaboradores, terceirizados, parceiros, fornecedores, prestadores de serviços e mobilizadores 

para o desenvolvimento de suas atividades; 

• Ao realizar controle e registros de acesso de funcionários e visitantes. 

Alguns dos dados manipulado pelo SENAR-AR/ES podem ser considerados como dados pessoais sensíveis pela LGPD 
(artigo 5º, II, LGPD), contudo, estes dados são necessários e essenciais para dar garantia e segurança jurídica aos serviços 
oferecidos. 
 

FINALIDADE E BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO DE DADOS COLETADOS 

O tratamento de dados pessoais somente será realizado nas seguintes hipóteses: 

• Consentimento expresso, específico e inequívoco do titular dos dados e/ou de seu representante legal; 

• Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;  

• Execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, e a 

pedido do titular dos dados; 

• Interesses legítimos do controlador ou do próprio Titular do Dados. 

O consentimento dado pelo Titular dos Dados é feito conforme o disposto na LGPD, sendo que é fornecido por meio que 

demonstre a manifestação de vontade do Titular, sendo colhido de forma específica e destacada, para as finalidades 

específicas mencionadas nessa Política de Privacidade e informadas ao Titular no momento do consentimento. 

ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA 

Os Dados Tratados pelo SENAR-AR/ES são armazenados somente pelo período necessário para cumprir suas respectivas 

finalidades, e, se for o caso, para cumprir as obrigações legais ou regulatórias, para alcançar as finalidades para as quais 

eles foram coletados ou para cumprir com obrigações legais aplicáveis. Uma vez superados os termos dispostos e seus 

prazos, os dados são eliminados. 

Nossa Política de Segurança da Informação determina a aplicação de diversos controles, soluções e técnicas, compatíveis 

com as melhores práticas, para mitigar vulnerabilidades nos ativos informacionais, com o objetivo de assegurar a 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade de seus dados. 

No entanto, o SENAR-AR/ES se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, como em caso de ataque de 

hackers ou crackers, que provoque a violação de segurança, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a 

alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos, armazenados ou sujeitos a qualquer 

outro tipo de tratamento, ou ainda culpa exclusiva do usuário, como no caso em que ele mesmo transfira seus dados a 

terceiros. O SENAR-AR/ES se compromete, a comunicar o Titular, em prazo adequado, caso ocorra algum tipo de violação 

da segurança de seus dados pessoais que possa ou venha causar qualquer tipo de dano ou violação. 

 

 



 

 

 

 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

O SENAR-AR/ES poderá compartilhar os dados pessoais, dentro ou fora do Brasil, constantes em suas respectivas bases 

de dados, com as entidades e instituições que o integram, com seus prestadores de serviços e/ou, ainda, com seus 

parceiros de projetos e programas, desde que para tanto detenha o consentimento de seus titulares ou desde que seja 

para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, para a execução de específicas atividades contratuais em prol 

da criação e/ou do aprimoramento de produtos, serviços, programas e políticas, para a realização de estudos e pesquisas 

e/ou em legítimo interesse do SENAR-AR/ES, com a garantia de proteção e resguardo de sua confidencialidade. 

Em todas as hipóteses o SENAR-AR/ES se compromete a compartilhar somente dados essenciais, necessários e adequados 

para cumprir as respectivas finalidades e não comercializar os mesmos. 

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS 

Como titular dos dados pessoais, conforme os princípios estabelecidos na LGPD, a qualquer momento poderá exercer os 

seguintes direitos: pleitear a confirmação, o acesso, a correção, anonimização, o bloqueio, a eliminação, a portabilidade 

e a revogação do consentimento dos dados pessoais. Para atendimento a este ou quaisquer outro dos seus direitos 

supracitados este se dará por nosso canal de comunicação disponível em nosso endereço eletrônico (https://www.senar-

es.org.br/comunicacao/lgpd) e/ou por e-mail (privacidade@senar-es.org.br). 

COOKIES 

Para garantir que o titular de dados tenha uma experiência agradável enquanto acessa o site do SENAR-AR/ES, são 

utilizados cookies e/ou outras tecnologias de rastreamento similares que coletam de maneira automática ou passiva 

algumas informações do Titular e de sua atividade, assim como é feito pela maioria dos sites, para maiores informações 

acesse a nossa Política de Cookies disponível em nosso endereço eletrônico (https://www.senar-es.org.br/politica-de-

cookies). 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Esta Política de Privacidade deve ser regida e interpretada de acordo com a legislação da República Federativa do Brasil, 

em especial a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, a LGPD, independentemente das leis de outros estados ou países. 

O SENAR-AR/ES se reserva o direito de modificar, a qualquer momento, as presentes normas, especialmente para adaptá-

las às evoluções dos serviços, seja pela disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou modificação 

daquelas já existente, bem como se compromete a divulgar as mesmas. 

Esta Política de Privacidade se aplica a todos os nossos sites, portais e aplicativos, assim como a todos os produtos e 

serviços que oferecemos, podendo ser alterada a qualquer tempo, razão pela qual recomendamos sua leitura periódica e 

integral. 
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