Com o mesmo zelo que trabalhamos para proteger a sua lavoura, nós cuidamos dos seus
dados pessoais. Em nossa Política de Privacidade informamos quais dados nós
coletamos e como os utilizamos, para que você possa tomar uma decisão sobre quais
informações deseja compartilhar conosco.
Se você tiver dúvidas ou preocupações em relação à sua privacidade e ao tratamento de
seus dados pessoais, pedimos que encaminhe e-mail para o nosso encarregado
dpo@ihara.com.br

1. Quais dados a Ihara coleta?

A IHARA coleta somente os dados necessários para que a sua experiência conosco seja
o mais personalizada e relevante possível, e pode variar conforme a atividade
relacionada a sua inscrição em nosso banco de dados:
Podemos solicitar a você e armazenar os seguintes dados:
Dados de Contato: nome, e-mail, endereço, telefone, RG, CPF, empresa, cargo e quais
as culturas que planta/tem interesse.

Dados de histórico acadêmico e profissional (apenas para processos seletivos).

2. Como coletamos os seus dados?

Através dos nossos sites, quando você preenche as informações para: i) receber a nossa
newsletter, ii) entrar em contato conosco, , iii) participar de um processo seletivo para
trabalhar conosco , iV) fazer o download de materiais ou v) participar de eventos online.
Quando você os compartilha conosco, por meio de entrega de cartões de visita,
participação de nossos eventos, conferências e reuniões.
Por meio de compartilhamento dos nossos parceiros comerciais ou fornecedores, mas
apenas após a sua expressa autorização.

3. Como utilizamos os seus dados?

Com esses dados nós podemos entrar em contato para contar sobre novidades e novos
produtos, avisar sobre os nossos eventos, melhorar a experiência pós venda , lhe
atualizar sobre questões relacionadas ao setor agrícola, como informações sobre
manejo de detratores, reports de mercado, cursos, e dividir um pouco da nossa paixão
pela agricultura.
Os dados compartilhados para os processos seletivos são utilizados exclusivamente para
esse fim e descartados ao final do processo.

4. Os meus dados serão compartilhados com terceiros?

Poderemos transferir seus dados pessoais para as finalidades abaixo, mas antes de fazêlo, tomaremos as precauções necessárias para assegurar que eles terão a proteção
adequada conforme exigido pelas leis de privacidade de dados.
•

Compartilhar suas informações com provedores de serviços terceirizados que
prestem serviços para nós, tais como: serviços aos clientes, prestação de
garantias, recrutamento e seleção, envio de e-mails, propaganda e marketing,
segurança e monitoramento, vendas, pesquisas, guarda e processamento de
dados e auditoria;

•

Para proteger e defender direitos ou obrigações legais, segurança e a proteção
da Ihara e de seus colaboradores; e

•

Para outros propósitos desde previamente autorizado por você, de forma
expressa, no momento da coleta da informação.

5. Quem terá acesso às minhas informações pessoais?

As informações pessoais poderão ser acessadas por um número limitado de
colaboradores, por certas empresas com as quais nós conduzimos programas conjuntos,
e por terceiros contratados para desenvolver atividades comerciais para a Ihara. Nossos
funcionários recebem treinamento sobre a importância da privacidade e sobre como

lidar com os dados dos clientes e gerenciá-los de forma apropriada e segura. Nós
também exigimos dos nossos contratados que mantenham confidenciais as suas
informações pessoais e que só as utilizem para realizar atividades para a companhia.

6. Quais são as medidas de segurança de dados adotadas pela Ihara?

Procuramos utilizar medidas organizacionais, técnicas e administrativas desenvolvidas
para proteger as informações pessoais sob o nosso controle. Infelizmente, não é
possível garantir que uma transmissão de dados pela Internet ou sistema de
armazenamento de dados seja 100% segura. Se tiver razões para acreditar que a sua
interação conosco já não é segura, notifique-nos imediatamente sobre a existência do
problema pelo e-mail dpo@ihara.com.br

7. O que eu posso fazer com os meus dados?

Você pode rever, corrigir, atualizar, limitar, transferir ou eliminar as suas informações
pessoais, a qualquer momento. Para tanto, basta entrar em contato conosco através
do e-mail dpo@ihara.com.br. Responderemos ao seu pedido assim que possível e
dentro do prazo máximo estabelecido pela Lei.

8. Posso desativar os Cookies?

Utilizamos cookies e web beacons para coletar informações de navegação. Os dados de
navegação como IP, Browser, e outras informações são coletadas apenas com a
finalidade estatística de melhorar a usabilidade e relevância de nosso site para você.
Caso prefira, você pode navegar anonimamente em nosso site, basta utilizar este
recurso em seu navegador.

9. O que devo fazer se acreditar que houve vazamento ou tratamento indevido das
minhas informações?

Se, apesar do nosso compromisso e esforços para proteger seus dados, você achar que
seus direitos de proteção de dados foram violados, pedimos que nos procure primeiro
para buscarmos resolver qualquer queixa.
De qualquer forma, queremos que você esteja ciente de que, você tem o direito, a
qualquer momento, de registrar uma queixa diretamente com a autoridade
competente.

Entre em contato conosco para registrar a sua queixa ou solicitar os dados de contato
da autoridade competente. dpo@ihara.com.br

