Decision support systems
for the sustainable expansion and intensification of SOYBEAN

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Última Modificação: 30.8.2017
POR FAVOR, LEIA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE COM ATENÇÃO, POIS AO VISITAR O SITE,
VOCÊ ACEITA OS TERMOS DESCRITOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE. SE NÃO
CONCORDAR COM ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, VOCÊ NÃO DEVERÁ UTILIZAR OU
NAVEGAR NO SITE. As disposições aqui presentes, juntamente com os Termos de Uso,
descrevem os termos e as condições aplicáveis ao acesso e uso do Site pelo usuário.
Por meio deste site (“Site”), a The Nature Conservancy, organização sem fins lucrativos, com
sede em 4245 N. Fairfax Drive, Suite 100, Arlington, Virginia 22201, Estados Unidos da América
(“TNC”), coloca à sua disposição um sistema de suporte à decisão para a expansão sustentável
da soja e da pecuária (“Sistema”).
Para que você possa fazer uso do ou acesso ao Site, a TNC poderá solicitar e coletar algumas
informações e dados, tais como, mas não se limitando a endereço de e-mail, informações
profissionais, dados de IP e outros (“Informações”). Desta forma, esta política de privacidade
(“Política de Privacidade”) tem por objetivo explicar como a TNC realiza a coleta e o tratamento
das Informações obtidas do usuário.

1. Definições:
Toda vez que houver menção aos termos “TNC”, “nós” ou “nossos” estaremos nos referindo à
TNC; bem como toda vez que houver menção aos termos “você”, “usuário”, “seu”, “sua”,
estaremos nos referindo a você, usuário, que está consentindo com esta Política de Privacidade
e com os Termos de Uso para fazer uso do e acesso ao Site.
2. Informações que coletamos dos usuários:
Nós coletamos informações e diferentes dados para oferecer e administrar os serviços ofertados
por meio do Site. As informações coletadas dependerão do tipo de acesso que o usuário fará na
Plataforma: com cadastro ou sem cadastro.
2.1. Informações coletadas dos usuários com e sem cadastro:
Com relação a todos os usuários que navegam na Plataforma, a TNC poderá coletar informações
como as seguintes: endereço de Protocolo de Internet (endereço IP), registro de acesso,
geolocalização do endereço IP, tipo do navegador utilizado, versão do sistema operacional,
modelo e características do aparelho utilizado para o acesso, banda de internet, operadora,
comportamento de pageview, páginas visitadas, tempo gasto em cada uma dessas páginas,
horários e datas de acesso, a página ou recurso utilizado para localizar o Site, entre outras
relacionadas ao uso do Sistema, tais como, número e frequência de upload de dados, frequência
de erro no upload de dados do Site, número de variáveis selecionadas para montagem de
cenários no Sistema, frequência de redirecionamento para sites de download de dados,
frequência de download de dados gerados pelo Sistema, entre outras.
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2.2. Informações coletadas dos usuários cadastrados:
Quando o usuário realiza o cadastro no Site, poderemos coletar informações sobre o ramo de
atuação do usuário, instituição a qual o usuário pertence e endereço de e-mail, para que o
usuário possa criar um log de acesso ao Site. Ainda, coletamos informações sobre a frequência
de logs realizados pelo usuário.
Destacamos que o usuários cadastrados poderão fazer upload de arquivos no Sistema, conforme
descrito nos Termos de Uso. Esses arquivos serão armazenados pela TNC e jamais serão
divulgados a terceiros, exceto nos termos previstos nesta Política de Privacidade.
A TNC esclarece, ainda, que informações, tais como, nome completo, CPF, RG, endereço postal
e número de telefone não serão requisitadas pela TNC para que o usuário crie um log de acesso.
2.3. Acesso ao Site por menores de 18 anos:
Este Site não é recomendado para usuários menores de 18 anos de idade, e a TNC não coleta
voluntariamente informações pessoais de usuários menores de 18 anos de idade. Se você tem
menos de 18 anos, por favor, não envie à TNC qualquer informação que permita sua
identificação.
3. Armazenamento e guarda das Informações dos usuários:
As Informações de usuários coletadas quando do acesso ou utilização das ferramentas do Site
serão armazenadas no Brasil. Ao acessar e utilizar o Site e nos enviar Informações, os usuários
concordam com a transferência, armazenamento, processamento e uso de suas Informações no
formato exposto nesta Política de Privacidade. Nós tomaremos todos os cuidados
razoavelmente necessários para garantir que os seus dados sejam tratados de modo seguro.
Veja, abaixo, “Como a TNC protege as Informações e conteúdos armazenados no Sistema”.
4. Como a TNC utiliza suas Informações:
A TNC utilizará suas informações exclusivamente para fins de estudos e propósitos institucionais,
bem como para aprimorar as funcionalidades do Sistema, avaliando, por exemplo:


a frequência de uso do Site por usuário e por dia;



a frequência de retorno dos usuários;



a proporção de usuários que se cadastram;



quais as instituições utilizadoras do Sistema;



quais são os setores presentes no Site;



quais as informações e critérios de pesquisa mais relevantes para os usuários;



quais são as principais regiões/ Estados que fazem uso do Site; entre outras.

5. Com quem a TNC compartilha Informações:
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A TNC não venderá, divulgará ou compartilhará informações disponibilizadas pelos usuários com
terceiros, exceto nos casos em que a Lei assim exigir.
6. Como a TNC protege as Informações e conteúdos armazenados no Sistema:
A TNC se esforça para protegê-lo contra perda, mau uso e alteração de suas Informações. O
servidor utilizado pela TNC é protegido por segurança apropriada, o que inclui, entre outras
medidas, firewalls e encriptação de dados transferidos pelo protocolo HTTP, além de criptografia
dos dados sensíveis no banco de dados da aplicação; acesso SSH ao servidor, que se dará por
meio da troca de chaves criptográficas; acesso ao Sistema será baseado em autenticação por
meio de token; e, ainda, o Sistema terá proteção contra SQL Injection.
7. Sites de terceiros:
O Site poderá conter links para páginas de internet de terceiros. A TNC não se responsabiliza
pelas práticas de privacidade ou pelo conteúdo de tais páginas.
8. Alterações à Política de Privacidade:
A TNC PODERÁ MODIFICAR E ATUALIZAR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE A QUALQUER TEMPO
E A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO. Quaisquer alterações serão publicadas aqui ou enviadas, por email ou quando do login no Site, ao usuário que possuir cadastro no Site. Para a sua comodidade,
a data da última revisão é incluída no topo desta página.
É importante que você se certifique de revisar esta Política de Privacidade toda vez que fizer
acesso ao Site. Caso continue utilizando este Site após a publicação das alterações à Política de
Privacidade, tal uso constituirá sua aceitação das novas condições aqui estabelecidas.
9. Contato:
Se tiver qualquer pergunta, preocupação ou sugestão com respeito a esta Política de
Privacidade, por favor, contate-nos pelo [[sseixas@tnc.org] / telefone [55 21 2159 2810]]. A TNC
estará pronta para atender sua solicitação e auxiliá-lo no que for preciso.

