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1. OBJETIVO 

 

Estabelecer diretrizes e procedimentos para o tratamento de dados pessoais, em 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal n. 

13.709/2018), com o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014) e com a 

Política de Tratamento de Dados Pessoais e Política de Segurança da Informação da 

empresa. 
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2. ABRANGÊNCIA 

 

Esta Política aplica-se a todos usuários e visitantes de todos os serviços 

disponibilizados pelo domínio scheffer.agr.br. 

 

 

3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

 

A Política de Privacidade é o documento que orienta todos os tipos de dados que são 

coletados, os motivos da coleta e a forma como os titulares poderão gerenciar ou 

excluir seus dados pessoais.  

 

A presente Política tem o compromisso com a privacidade dos dados e respeita os 

direitos de toda pessoa natural à liberdade, intimidade e privacidade. Assim, em 

razão de desempenhar algumas atividades que resultem na necessidade de realizar 

operação de tratamento de dados pessoais, a empresa coletará os dados com fulcro 

na LGPD, e em acordo com as demais políticas internas e legislações que versem 

sobre o tema. 

 

A empresa se empenha em cumprir toda legislação aplicável a proteção de dados 

pessoais, demonstrando transparência sobre a coleta, uso, armazenamento, 

tratamento e proteção dos dados pessoais coletados do usuário ou visitante. 

 

3.1. Do Controlador de Dados Pessoais e Encarregado de Dados 

 

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa, quando figurar como 

“Controladora de Dados” poderá coordenar e definir como o dado pessoal será 

tratado, desde a coleta até a eliminação.  
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O Controlador de Dados, dentre outras, tem a competência de manter os registros 

das operações de tratamento de dados pessoais; elaborar relatórios de impacto à 

proteção de dados pessoais, inclusive dados sensíveis, relativo ao tratamento de 

dados; orientar o operador quanto ao tratamento de dados segundo instruções 

internas, da legislação vigente e das regulamentações da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), em conformidade com a LGPD. 

 

Por essa razão, a empresa assegura em sua Política de Tratamento de Dados Pessoais 

todas as garantias ao titular dos dados pessoais, desde quais dados serão coletados 

e com qual finalidade. 

 

Ademais, em consonância com determinação legal, a empresa designou Encarregado 

de Dados, que é responsável pela gestão dessa política, bem como de todas que 

compõem o Programa de Governança da empresa. As informações de contato do 

Encarregado de Dados são públicas e estão inseridas no site 

(https://www.scheffer.agr.br/), na área Ouvidoria.  

 

Dessa forma, toda e qualquer solicitação de titulares serão respondidas nos prazos 

legais aplicáveis e de forma gratuita. 

 

3.2. Do Direito a Privacidade 

 

Consoante dispõe a LGPD, o dado pessoal é toda informação relacionada a pessoa 

natural identificada ou identificável. Ou seja, toda informação que permita identificar, 

direta ou indiretamente, um indivíduo é considerado dado pessoal. 

 

Por conseguinte, toda pessoa natural tem assegurado a titularidade de seus dados 

pessoais e garantido os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade.  

 

https://www.scheffer.agr.br/
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Desse modo, a empresa reforça seu compromisso de respeito aos direitos dos 

titulares de dados pessoais. Por esse motivo, e em concordância com a LGPD, os 

titulares poderão: 

 

1. Confirmar existência de tratamento; 

2. Acessar seus dados na empresa; 

3. Corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

4. A anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 

ou tratados em desconformidade com a LGPD; 

5. A portabilidade dos dados; 

6. A eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 

exceto nas situações de conservação de dados pessoais; 

7. Informar quais as entidades públicas e privadas com as quais o controlador 

realizou uso compartilhado de dados; 

8. Informar qual possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 

consequências negativas; 

9. Revogação do consentimento; 

10. Revisão das decisões tomadas unicamente com base em tratamento 

automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as 

decisões destinadas a definir o seu perfil pessoa, profissional, de consumo e 

de crédito ou os aspectos de sua personalidade.  

 

3.3. Dos Dados Pessoais Coletados 

 

A empresa, para o desenvolvimento das suas atividades, coleta informações cruciais 

com finalidade legal, contratual e/ou legítima. Assim, sempre que realiza a coleta e 

o tratamento de dados pessoais o faz com base nos princípios legais de finalidade, 

adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, 

segurança, prevenção e não discriminação. 
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Os dados pessoais coletados poderão ser referentes a informações de fornecedores, 

prestadores de serviço e terceiros; clientes; candidatos à vaga de emprego; 

visitante; e menores de idade, com a devida autorização. A empresa, inclusive, 

poderá coletar dados pessoais de indivíduos que não necessariamente tenha vínculo 

com ela.  

 

A empresa poderá, ainda, coletar dados pessoais considerados sensíveis – item 3.5. 

Dos Dados Pessoais Sensíveis –, que serão coletados com o consentimento do titular 

ou responsável legal, em caso de menores de idade, excetuando-se aqueles advindos 

da Ouvidoria, que serão coletados mediante consentimento fornecido pelo titular que 

descreveu a situação. Os dados serão tratados de acordo com a LGPD. 

 

Destarte, são tratados os seguintes dados a partir do site da empresa: 

 

3.3.1. Visitantes 

 

São tratados os dados pessoais quando o indivíduo insere ou encaminha informações 

ao acessar o site da empresa, via preenchimento de formulários de interesse ou 

requerimento de informações.  

 

Os dados coletados são necessários para atendimento de informações e solicitações 

pelo Fale Conosco e Ouvidora. 

 

3.3.2. Fornecedores, Prestadores de Serviço e Terceiros 

 

São tratados os dados pessoas de pessoas físicas que representam os fornecedores, 

prestadores de serviço ou terceiros, sejam sócios, administradores, prepostos ou 

terceiros agindo em seu benefício, usados exclusivamente para a gestão do 

relacionamento e cumprimento de obrigações contratuais e legais relacionadas.  
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Os dados coletados são necessários para atendimento de informações e solicitações 

pelo “Seja Fornecedor”. 

 

3.3.3. Clientes 

 

Dados pessoais das pessoas físicas que representem os clientes, sejam sócios, 

administradores, preposto ou terceiro agindo em seu benefício, usado 

exclusivamente para a gestão do relacionamento e cumprimento de obrigações 

contratuais e legais relacionadas.  

 

Os dados coletados são necessários para atendimento de informações e solicitações 

pelo “Seja Cliente”. 

 

3.3.4. Candidatos à Vaga de Emprego 

 

Dados de candidatos à vaga de emprego na empresa são coletados para subsidiar o 

processo de recrutamento e seleção, bem como verificação de conflito de interesses.  

 

Nesse caso, poderão ser coletados dados pessoais sensíveis como foto, dados de 

saúde, origem racial ou étnica, dentre outros. O tratamento destes dados será 

precedido de maiores cautelas, e se dará com o devido consentimento do titular ou 

responsável legal, em caso de menor aprendiz. 

 

3.4. Dos Cookies 

 

Os cookies são pequenos arquivos criados ao visitar o site e que são salvos no 

computador do usuário, por meio do navegador. Esses arquivos contêm informações 

que servem para identificar o visitante, seja para personalizar a página de acordo 

com o perfil ou para facilitar o transporte de dados entre as páginas do site. 
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A empresa utiliza-se desse recurso para se informar, por exemplo, se o usuário já 

visitou o site antes, de forma que os dados entre as páginas sejam transportados 

mais rapidamente. Assim, os cookies são utilizados para aprimorar a experiência do 

usuário on-line.  

 

Ao visitar os canais on-line da empresa, o usuário será informado sobre quais cookies 

são utilizados e como desativá-los. Além disso, há a possibilidade de recusar o uso 

de cookies ou, ainda, gerenciar as preferências a qualquer momento no computador 

ou smartphone. 

 

3.5. Dos Dados Pessoais Sensíveis 

 

O dado pessoal sensível é aquele relacionado as informações mais íntimas de um 

indivíduo. Assim, conforme disciplina a LGPD, o dado pessoal sensível refere-se a 

origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou à 

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à 

vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.  

 

Os dados pessoais sensíveis estão sujeitos a condições de tratamento específicas, 

visto que seu uso só poderá ser feito com a autorização do titular e atendendo às 

regras legais, como prevenção a qualquer discriminação.  

 

A empresa assume o compromisso de resguardo e cuidados especiais quanto ao 

tratamento de dados pessoais sensíveis e reconhece que estes dados apresentam 

maiores riscos ao titular de dados pessoais.  

 

3.5.1. Dos Dados Pessoais de Menores de Idade 
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Os dados pessoais de crianças e adolescentes serão tratados com o mesmo nível de 

cuidado oferecido aos dados pessoais sensíveis e estarão sujeitos às disposições 

próprias estabelecidas da LGPD, além de outras normas aplicáveis.  

 

O tratamento de dados pessoais de menores de idade será realizado com o 

consentimento específico dos pais ou responsável legal. As informações sobre o 

tratamento de dados de menores de idade serão fornecidas de maneira simples, clara 

e acessível, considerando as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, 

intelectuais e mentais do usuário. 

 

3.6. Do Compartilhamento de Dados Pessoais 

 

Os dados coletados poderão ser compartilhados internamente nas unidades da 

empresa ou suas subsidiárias, bem como entre os colaboradores, autoridades 

públicas, órgãos oficiais, contratados/subcontratados, operadores ou terceiros. 

 

Os dados compartilhados com autoridade pública ou órgãos oficiais se dará para o 

cumprimento das obrigações legais, mediante solicitação ou previsão legal expressa. 

No tocante aos dados compartilhados com operadores ou terceiros, será exigido que 

utilizem os dados de acordo com as instruções e termos da empresa, ou mediante 

consentimento expresso, se aplicável.  

 

A empresa se empenha ao máximo para que os dados pessoais coletados não 

precisem ser compartilhados além da estrita necessidade. Assim, os dados 

compartilhados com terceiros dar-se-á apenas para atingir alguma finalidade 

legítima. 

 

De mais a mais, a coleta e compartilhamento dos dados pessoais coletados estará, 

ainda, respaldado pela Política de Segurança da Informação e Política de Tratamento 

dos Dados Pessoais da empresa. 
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3.6.1. Da Transferência Internacional de Dados Pessoais 

 

A Empresa realiza a transferência internacional de dados pessoais no contexto das 

finalidades indicadas nesta política. 

 

Para realizar a transferência internacional de dados pessoais, além de contar com a 

autorização expressa e inequívoca por parte do titular, constante em contratos nos 

moldes do artigo 33, II, da LGPD, a empresa se assegurará que a ação proporcione 

os níveis adequados de proteção de dados e atenda aos requisitos fixados pela 

legislação.  

 

3.7. Do Armazenamento dos Dados Pessoais Coletados 

 

A empresa conta com uma Política de Tratamento de Dados Pessoais com regras 

sobre a retenção e o descarte de dados pessoais. A citada política define as diretrizes 

para determinar o período de retenção adequado para cada tipo de dado pessoal 

coletado, considerando a sua natureza, necessidade de coleta e finaldiade para o qual 

ele será tratado. 

 

Os dados pessoais coletados serão armazenados somente pelo tempo que forem 

necessários para cumprir as finaldiades para as quais forem coletados, salvo por 

motivos de cumprimento de quaisquer obrigações legais, regulatórias, contratuais, 

entre outras, desde que fundamentadas na legislação vigente brasileira. 

 

Os dados pessoais não serão utilizados para outra finaldiade que não as descritas 

nesta Política. Por essa razão, será conferido novo consentimento do titular caso haja 

necessidade de utilização dos dados para outros fins, senão para cumprimento de 

obrigação legal, atendimento de interesses legítimos da empresa ou para resguardar 

os direitos e interesses da empresa em situação de reinvidicação jurídica. 
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3.8. Do Contato 

 

Em caso de dúvida sobre a coleta, tratamento dos dados pessoais ou qualquer outra 

referente a esta Política, a empresa tem uma Encarregada (Date Protection Officer – 

DPO), que está à disposição nos seguintes endereços de contato: 

 

• DPO (Encarregada de Dados): Ana Dressler. 

 

• Endereço para correspondência: Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, Alvorada, 

Edifício Helbor Dual Business Officer, 25 Andar, CEP 78.048-250, Cuiabá/MT. 

 

• Endereço eletrônico: dpo@scheffer.agr.br  

 

• Telefone Celular: +55 65 9 9966-4202 

 

 

4. RESPONSABILIDADE 

 

Cargo/ Área Responsabilidades 

Acionista, Diretores, Gerente e 

demais líderes. 

• Zelar pelo cumprimento das instruções aqui 

estabelecidas.  

Colaboradores • Cumprir todas as instruções aqui 

estabelecidas. 

 

 

5. REFERÊNCIA 

 

Lei Geral de Protação de Dados – Lei n. 13.709/2018; 

 

mailto:dpo@scheffer.agr.br
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Marco Civil da Internet – Lei Federal n. 12.965/2014; 

 

Política de Tratamento de Dados Pessoais; e 

 

Política de Segurança da Informação. 

https://gruposcheffer.sharepoint.com/sites/portalscheffer/Documentos%20Compartilhados/TDI%20-%20Tecnologia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o/TDI%20-%20Seguran%C3%A7a%20de%20Dados%20e%20Informa%C3%A7%C3%A3o/POL.TDI.004.2021%20-%20Pol%C3%ADtica%20de%20Tratamento%20de%20Dados%20Pessoais.pdf
https://gruposcheffer.sharepoint.com/sites/portalscheffer/Documentos%20Compartilhados/TDI%20-%20Tecnologia%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o/TDI%20-%20Seguran%C3%A7a%20de%20Dados%20e%20Informa%C3%A7%C3%A3o/POL.TDI.002.2021%20-%20Pol%C3%ADtica%20de%20Seguran%C3%A7a%20da%20Informa%C3%A7%C3%A3o.pdf

