Este website (doravante “https://educacao-e-manejo.glifosatoinfo.org/ “) é fornecido por Bayer
S.A.(doravante “nós”). Para obter mais Informações sobre o provedor do website, consulte
https://educacao-e-manejo.glifosatoinfo.org/

Tratamento dos dados pessoais
A seguir, desejamos fornecer informações sobre como lidar com seus dados pessoais quando
você acessa nosso Website. Salvo indicação em contrário nos capítulos seguintes, a base jurídica
para o tratamento de seus dados pessoais resulta do fato de que esse tratamento é necessário para
disponibilizar as funcionalidades do Website solicitado por você (Lei Geral de Proteção de
Dados, No. 13.709/2018, Art. 7, V).

Utilização do nosso Website
Accesso ao nosso Website
Quando você acessa o nosso Website, seu navegador irá transferir determinadas informações
para o nosso servidor web. Isso é feito por razões técnicas e é necessário disponibilizar as
informações solicitadas para você. Para facilitar seu acesso ao website, as seguintes informações
são coletadas, armazenadas e utilizadoa:
•

Endereço IP

•

Data, hora do acesso

•

Diferença de fuso horário para horário de Greenwich (GMT)

•

Conteúdo da solicitação (website específico)

•

Status do acesso/código de status HTTP

•

Volume de dados transferidos

•

Acesso solicitado pelo website

•

Navegador, idioma, versão do navegador, Sistema operacional

Além disso, para proteger nossos interesses legítimos, nós armazenamos esses dados por um
período de tempo limitado para poder iniciar um rastreamento de dados pessoais no caso de
acesso real ou tentativa de acesso não autorizados aos nossos servidores (Lei Geral de Proteção
de Dados, No. 13.709/2018, Art. 7, IX).

Cadastro e login
Para poder utilizar determinados serviços do nosso website, você precisa primeiro registrar uma
conta conosco, onde você poderá determinar suas credenciais de login que você precisa para
entrar em sua conta. Para este registro, coletamos as seguintes informações sobre você:
•

Nome

•

Telefone

•

Município e Estado

•

Você manuseia agroquímicos?

•

e-mail

•

principal cultura

•

data de nascimento

Nós processamos esses dados pessoais para fornecer a você acesso aos serviços do nosso
website. Eles serão excluídos caso você desative sua conta de usuário.

Configurações dos cookies
O que são cookies?
Este Website usa os chamados "cookies". Os cookies são pequenos arquivos de texto que são
armazenados na memória do seu terminal através do seu navegador. Eles armazenam certas
informações (por exemplo, seu idioma preferido ou configurações do Website) que seu
navegador pode (dependendo do tempo de vida do cookie) nos retransmitir em sua próxima
visita ao nosso Website.
Quais cookies utilizamos?
Nós diferenciamos duas categorias de cookies: (1) cookies funcionais, sem os quais a
funcionalidade do nosso Website seria reduzida, e (2) cookies opcionais, utilizados para fins de
marketing e análise de Websites. A tabela a seguir contêm uma descrição detalhada dos cookies
opcionais que utilizamos:
Cookies opcionais
Nome
Propósito e conteúdo
Vida útil
Fornecedor
Ativar/Desativar

Análise do
Website com
Google Analytics
Análise do Website com Google Analytics
Esses cookies atribuem uma ID gerada aleatoriamente ao seu dispositivo, permitindo que
reconheçamos seu dispositivo após seu próximo acesso. Para obter detalhes sobre a análise do
website, consulte o respectivo capítulo abaixo.

6 meses
Google Inc.
Ativar/Desativar
Para sua informação
Nós só usamos cookies opcionais se obtivermos o seu consentimento prévio (Lei Geral de
Proteção de Dados, No. 13.709/2018, Art. 7, I). Após o seu primeiro acesso ao nosso site, um
banner aparecerá, pedindo que você nos dê seu consentimento para a configuração de cookies
opcionais. Se o seu consentimento for dado, colocaremos um cookie no seu computador e o
banner não aparecerá novamente, desde que o cookie esteja ativo. Após o vencimento da
validade do cookie, ou se você excluir o cookie, o banner reaparecerá na sua próxima visita ao
nosso site e solicitará novamente o seu consentimento.

Como evitar a configuração de Cookies
Claro que você pode usar o nosso website sem que os cookies sejam configurados. No seu
navegador, você pode, a qualquer momento, configurar ou desativar completamente o uso de
cookies. Isso pode, no entanto, levar a uma restrição das funções ou ter efeitos adversos sobre a
facilidade de utilização do nosso Website. Você pode, em qualquer momento, se opor à
configuração de cookies opcionais usando a respectiva opção de objeção indicada na tabela
acima.

Análise do Website com a Google
No nosso Website, utilizamos o Google Analytics, um serviço de análise web da Google Inc.,
1600 Anphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
A Google analisará o uso do nosso Website em nosso nome. Para isso, utilizamos os cookies
descritos em mais detalhes na tabela acima. A informação coletada pela Google em relação ao
seu uso do nosso Website (por exemplo, o URL de referência, nossas páginas da Web visitadas
por você, seu tipo de navegador, suas configurações de idioma, seu sistema operacional, a
resolução da tela) será transmitida para um servidor da Google nos EUA, onde será armazenado
e analisado. Os resultados respectivos serão disponibilizados a nós de forma anônima. Seus
dados de uso não serão conectados ao seu endereço IP completo durante este processo. Ativamos
em nosso website a função de anonimato de IP oferecida pela Google, que eliminará os últimos 8
bits (tipo IPv4) ou os últimos 80 bits (tipo IPv6) do seu endereço IP após cada transferência de
dados para a Google.
Além disso, ao concluir acordos específicos com a Google, garantimos que um nível adequado
de proteção de dados seja mantido no que diz respeito ao processamento de dados pessoais pela
Google nos EUA.
Você pode retirar o seu consentimento para o uso da análise da web a qualquer momento,
baixando e instalando o Plugin do navegador da Google ou administrando seus consentimentos

na tabela acima, caso em que um cookie de exclusão (opt-out) poderá ser definido. Ambas as
opções evitarão a aplicação de análise da web somente enquanto você usar o navegador no qual
você instalou o plugin e não apague o Cookie de exclusão.

Utilização de formulários de contato
Você pode contatar-nos diretamente através dos formulários de contato disponíveis em nosso
website. Em particular, você pode nos fornecer as seguintes Informações:
•

Nome

•

Telefone

•

Município e Estado

•

Você manuseia agroquímicos?

•

e-mail

•

principal cultura

•

data de nascimento

Nós processamos as informações fornecidas por você através dos formulários de contato
exclusivamente para o processamento de seu pedido específico. Nós excluímos esta informação
assim que elas não são mais necessárias para processar ou acompanhar sua solicitação.

Inscrição em nossa newsletter
Em nosso Website, você pode se inscrever para receber nossa newsletter. Com base no seu
consentimento prévio, vamos coletar e usar o endereço de e-mail que você indicar para fornecer
o boletim informativo.
Para se inscrever em nosso boletim informativo, utilizamos o chamado procedimento de dupla
autenticação (opt-in). Depois de se inscrever no boletim informativo em nosso Website,
enviaremos uma mensagem para o endereço de e-mail indicado, solicitando sua confirmação. Se
você não confirmar sua assinatura, esta será automaticamente excluída. Para evitar qualquer uso
incorreto de seus dados pessoais, registraremos sua assinatura e confirmação, arquivando o
endereço IP que você usa ao se inscrever, a hora da sua inscrição e confirmação, as mensagens
enviadas por nós sobre sua inscrição e a redação do sua inscrição e confirmação.
Você pode em qualquer momento com efeito futuro, retirar seu consentimento para receber nossa
newsletter, nesse caso, também excluiremos seus dados pessoais conectados ao recebimento de
nosso boletim informativo. Para declarar que deseja cancelar a inscrição, você pode usar o
respectivo link incluído em todos os boletins informativos, ou consulte os contatos indicados
abaixo (-> Contato).

Transferência de dados pessoais em caso de sub-contratação

Para o processamento de seus dados pessoais, utilizaremos alguns prestadores de serviços
especializados. Esses prestadores são cuidadosamente selecionados e monitorados regularmente
por nós. Com base em seus respectivos contratos de processador de dados, eles só processarão
dados pessoais com nossas instruções e de acordo com nossas diretrizes.

Transferência de dados pessoais para terceiros
Nós compartilhamos seus dados pessoais com os seguintes terceiros para os propósitos abaixo:
Terceiro
Escopo e propósito da transferência
Fundamento Jurídico

DOT Digital Group LTDA
Gestão da plataforma de treinamento via WhatsApp
Contrato seguindo as políticas de LGPD

Informação sobre os seus direitos
Os seguintes direitos estão em geral disponíveis para você de acordo com as leis de privacidade
de dados aplicáveis:
•

Direito de informação sobre seus dados pessoais armazenados por nós;

•
Direito de solicitar a correção, exclusão ou processamento restrito de seus
dados pessoais;
•
Direito de se opor a um processamento por razões de nosso legítimo
interesse, interesse público ou perfil, a menos que possamos comprovar que razões
inequívocas e justificadas que substituem seus interesses, direitos e liberdade existem ou
que tal processamento é feito para fins de alegação, exercício ou defesa de reivindicações
legais;
•

Direito à portabilidade de dados;

•

Direito de registrar uma reclamação junto a uma autoridade de proteção de

dados;
•
Você pode em qualquer momento com efeito futuro, retirar seu
consentimento para a coleta e processamento dos seus dados pessoais. Para mais
informações, consulte os capítulos acima descrevendo o processamento de dados pessoais
com base no seu consentimento.
Se você deseja exercer seus direitos, envie seu pedido ao contato indicado abaixo. (-> Contato).

Contato
Para qualquer dúvida que possa ter em relação à privacidade dos dados pessoais, por favor,
escreva um e-mail para dataprivacy.brazil@bayer.com ou entre em contato com o Data Privacy
Officer da empresa no seguinte endereço:
Data Privacy Officer
Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge, 1100 10º. andar
CEP 04779-900 - São Paulo, SP - Brasil

Alterações da Política de Privacidade
Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. As atualizações da nossa
Política de Privacidade serão publicadas em nosso website. Todas as emendas entrarão em vigor
após a publicação em nosso website. Recomendamos que você visite regularmente o website
para se manter informado sobre possíveis atualizações.

Última atualização: 03/11/2021.

Please note that:
•
The responsible Bayer entity, as in imprint, right at the beginning of the
draft version, must be added. Imprint must be available within your app. Please note that
you must not insert a link to an external website which does not work in case your user is
offline. Legal documents, including this privacy statement, must be available to your
users even if they are not connected to the internet.

•
An overlay banner needs to be implemented (only if optional cookies are
used on a website which can be used by external parties)
•
technically

The ON / OFF function for optional cookies needs to be implemented

•
technically

Anchor links to the optional cookie table need to be implemented

•
A hyperlink to a functional mailbox from the Data Privacy Manager needs
to be implemented
•

The address of the Data Protection Officer needs to be adapted

•
If your website is managed with TeamSite, please feel free to contact
webas@bayer.com for customization. We can advise you on ready-to-use technical
solutions for a banner and an opt-out for your website, including corresponding
implementation.
•
Check details of the clauses and adjust if necessary (e.g. text for
“accessing our Website” enumerates information that is transferred; is this correct? Texts
marked with “[ … ]” and given examples must be adjusted as well).
•
Please check whether other functions where personal data are processed
are installed on the Website (e.g. blogs, forums/boards, comment functions, online shop
functions, e-commerce functions, job application functions, recruitment functions, etc.).
If this is the case, respective information about the type, scope and purpose of the
collection and use of personal data must be included in comprehensible wording and it
must be ascertained whether consent of the data subjects is required.
In case of doubt please contact your local Data Privacy Manager
Visit us on the Data Privacy Cockpit to explore more on Data Privacy

