Política de Privacidade ADAMA
Esta política de privacidade torna-se efetiva em 1º de abril de 2014. A Adama se reserva
o direito de atualizá-la de acordo com sua necessidade. Recomendamos que este
documento seja revisto periodicamente. As atualizações tornam-se aplicáveis a partir
da data de sua publicação no website www.adama.com/brasil (conforme definido nos
Termos de Uso).
Objetivo desta Política de Privacidade
A Adama se empenha em proteger a sua privacidade e garantir que suas informações
pessoais estejam protegidas. O objetivo desta Política de Privacidade é explicar o que
é feito com as informações pessoais a nós fornecidas pelo usuário ("Informações
Pessoais"), tais como nomes, localização e endereço de e-mail. Nesta Política de
Privacidade, os termos “nós” ou “Adama” referem-se à ADAMA Agricultural Solutions
Limited (ADAMA) e suas subsidiárias e afiliadas (ADAMA Group).
Websites de Terceiros
Esta Política de Privacidade aplica-se às informações pessoais relacionadas ao uso de
nosso website, não se aplicando às informações coletadas por websites de terceiros,
plataformas e aplicativos que possam ser acessados por meio de links disponíveis em
nosso website. Tais websites, plataformas e aplicativos de terceiros podem ter políticas
de privacidade próprias.
Como Coletamos e Usamos as Informações Pessoais
O website registra automaticamente informações do navegador utilizado para acessálo, como o endereço de IP, as páginas visitadas a partir desse endereço, e o site de
origem de seu acesso, se seu computador estiver configurado de modo a permitir este
tipo de registro. Tais informações são utilizadas para avaliar o interesse em nosso site
e para realizar outras atividades de pesquisa de mercado, tais como levantamento de
hábitos de navegação. Essas informações não são, em hipótese alguma, utilizadas para
identificar o usuário que acessa o site.
A maioria dos serviços oferecidos em nosso website não requer inscrição. No entanto,
alguns dos serviços disponíveis no website poderão exigir o fornecimento de dados.
Poderão ser solicitados nomes, localização e informações sobre o seu negócio ou
profissão, além de endereços de e-mail. Usuários também podem ser convidados a
enviar perguntas ou comentários, ou, ainda, fornecer informações adicionais através de
pesquisas ou participação em concursos. O fornecimento de tais informações é
inteiramente voluntário. Uma vez fornecidas tais informações, poderemos utilizá-las
para entrar em contato sobre alterações em nossos serviços ou nosso site. Também
poderemos utilizar essas informações para melhorar a usabilidade de nosso site,
assegurando que seja relevante e atenda suas necessidades.
Usuários também podem ser solicitados a autorizar a utilização dos dados para
determinados fins não abrangidos pela presente Política de Privacidade. O usuário não
é obrigado a autorizar a utilização dos dados, porém, caso o usuário opte por não

autorizar, a participação em determinadas atividades pode ser restrita. Caso o usuário
opte por não autorizar o uso dos dados para determinadas finalidades, nos reservamos
o direito de utilizar as informações pessoais fornecidas, de acordo com a política de
privacidade sob a qual as mesmas foram coletadas. Se for fornecida a autorização
adicional, os novos termos desta autorização prevalecerão em caso de conflito com esta
Política de Privacidade.
Além disso, tais informações pessoais poderão ser utilizadas, se assim entendermos
necessário, para proteger a ADAMA de um risco à sua segurança, podendo estas
informações ser compartilhadas com as autoridades cabíveis.
Como Podemos Compartilhar Informações Pessoais
Podem ser compartilhadas informações pessoais dos visitantes do site entre as
empresas do grupo, inclusive em países sem proteção adequada a dados, para fins
relacionados com o negócio destas. Também podem ser compartilhadas informações
com terceiros, uma vez consentida a divulgação, para cumprimento da lei, ordens
judiciais, ou processos administrativos ou judiciais; para assegurar o cumprimento ou
aplicar acordos ou proteger a Adama e seus direitos, por força de lei, quando tais
informações pessoais são transferidas como parte da venda de ativos.
Podem ser fornecidos dados agregados sobre produtos e serviços adquiridos,
interesses dos visitantes, demografia e outras informações coletadas a parceiros
comerciais, anunciantes e outras partes interessadas, para que possam saber quais
produtos e serviços são os mais populares para nossos clientes. Dados agregados
estarão dispostos em estatísticas de grupo anônimo, não associadas a qualquer
indivíduo.
Poderão ser adquiridos serviços de terceiros (por exemplo, provedores de hospedagem)
em vários países, alguns dos quais podem não oferecer um nível adequado de proteção
de dados, para ajudar a operar o site no processamento das informações descritas nesta
Política de Privacidade.
Exceto por esses usos, consideraremos as informações pessoais coletadas através de
visitas ao site como confidenciais, e tratá-las-emos como tais. Geralmente, as
informações pessoais coletadas não são mantidas em arquivo por mais de um ano.
Atualizando e acessando informações pessoais
Usuários podem atualizar informações pessoais fornecidas através do site, informando
alteração de dados ou endereço de e-mail. Tal procedimento, além de respeitar o direito
do usuário de atualizar informações em registros, ajudará a empresa a continuar
fornecendo conteúdo que melhor atenda às necessidades de seus visitantes. No
entanto, nenhuma alteração de informações pessoais será permitida caso a mudança
resulte em informações incorretas ou altere qualquer transação já realizada com a
empresa. Usuários tem o direito de solicitar o acesso às suas informações pessoais.
Todos os pedidos de atualização ou acesso a informações pessoais estarão sujeitos à
verificação de identidade.
Cookies, Armazenamento Local, Internet Tags
O site utiliza-se de recursos conhecidos como ‘cookies’ do navegador para simplificar
seu uso e obter dados que podem ajudar a melhorar as informações e serviços

disponibilizados. Cookies são arquivos de texto armazenados nos navegadores do
usuário, e são utilizados para tornar o site mais útil e para melhor adequá-lo e seus
produtos aos interesses dos usuários. Os cookies também podem ser usados para
ajudar a acelerar atividades e experiências futuras no site. Cookies são utilizados para
compilar estatísticas agregadas e anônimas que permitam compreender como o site é
utilizado, ajudando-nos a melhorar sua estrutura e conteúdo. As configurações dos
navegadores podem ser alteradas para bloquear cookies ou para alertar o usuário
quando cookies estão sendo enviados a outros dispositivos. Existem várias maneiras
de gerenciar tais cookies. Verifique as instruções ou os recursos de ajuda de seu
navegador para saber mais sobre como ajustar ou modificar as configurações de seu
navegador.
Existem outras tecnologias similares podem ser usadas para a mesma finalidade, tais
como armazenamento local do HTML 5 e os objetos compartilhados locais (LSOs).
Essas tecnologias podem ser utilizadas para autenticação, para o controle de
informações e para armazenar preferências ou informações sobre visitas a uma página
web. Caso o usuário prefira não utilizar tais tecnologias, poderá configurar seu
navegador para não aceitar ou notificar e exigir aprovação sobre tais registros. Alguns
dispositivos do website podem não funcionar corretamente se tais tecnologias estiverem
desativadas.
Também podem ser utilizadas “Internet tags” (também chamados “web beacons”, “tags
de ação”, “single-pixel GIFs”, “GIFs”, “GIFs invisíveis”, e “GIFs 1-por-1”). Para mais
informações sobre web tags associadas com publicidade on-line ou sobre como
bloquear a coleta de informações por terceiros, visite o site da Network Advertising
Initiative, um site independente.
Plug-ins Sociais
Facebook
O site utiliza plug-ins sociais da rede social facebook.com, operado pela Facebook Inc.,
1601 S. Califórnia Ave, Palo Alto, CA 94304, EUA ("Facebook"). Estes plug-ins podem
ser reconhecidos pelo logotipo do Facebook ou pelas palavras "Facebook Social
Plugin". Quando for acessada uma página com este plug-in, o navegador criará uma
conexão direta com os Servidores do Facebook, e o conteúdo do plug-in será transferido
para o navegador, que irá incorporá-lo ao site. Não há influência sobre o alcance ou o
conteúdo dos dados recolhidos pelo Facebook utilizando estes plug-ins. Através da
integração do plug-in, o Facebook recebe a informação de acesso a determinada página
do site. Se o usuário estiver logado em sua conta no Facebook enquanto visita o site, o
Facebook pode atribuir a visita a esta conta. Quando há interação com plug-ins, por
exemplo utilizando o botão "like" ou deixando um comentário, informações sobre esta
interação são transferidas diretamente para o Facebook e armazenadas. Para suprimir
essa transferência de dados, o usuário não deve estar logado ao Facebook quando no
acesso ao site. Para efeitos e a extensão da coleta de dados e o posterior
processamento e utilização dos dados pelo Facebook, bem como direitos e
possibilidades de configuração para proteção à privacidade, consulte a declaração de
privacidade do Facebook.

Google+
O site utiliza o plug-in “+1” do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, EUA (“Google”). Este plug-in pode ser reconhecido pelo logotipo “+1”.
Quando for acessada uma página com este plug-in, o navegador criará uma conexão
direta com os Servidores do Google e o conteúdo do plug-in será transferido para o
navegador, que irá incorporá-lo ao site. Não há influência sobre o alcance ou o conteúdo
dos dados recolhidos pelo Google utilizando este plug-in. Segundo informações da
Google, nenhum dado pessoal é coletado sem o plug-in ser clicado. Se o usuário estiver
logado em sua conta pessoal no Google+ ou Google enquanto visita o site, o Google
pode atribuir a visita a esta conta. Quando há interações com plug-ins, por exemplo,
clicando no botão “+1” ou deixando um comentário, informações sobre esta interação
são transferidas diretamente para o Google e armazenadas. Não é possível descartar
que outros serviços do Google que estejam integrados no site vinculem dados com o
perfil do usuário no Google. Para suprimir essa transferência de dados, o usuário não
deve estar logado ao Google+ ou Google quando acessar o site. Para informações sobre
a finalidade e âmbito da coleta de dados e de processamento e utilização destes através
do Google, bem como direitos e possibilidades de configuração para proteção à
privacidade, as informações de privacidade de dados sobre o “+1” plug-in podem ser
encontradas em http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html e nas FAQs, em
http://www.google.com/intl/de/+1/button/.
LinkedIn
O site utiliza o plug-in fornecido pela LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Tribunal,
Mountain View, CA 94043, EUA (“LinkedIn”). Este plug-in pode ser reconhecido pelo
logotipo LinkedIn no botão “share”. Quando for acessada uma página com este plug-in,
o navegador criará uma conexão direta com os Servidores do LinkedIn, e este recebe a
informação de que o endereço IP do usuário pode ter acessado este site. Quando
logado em sua conta no LinkedIn, ao clicar no botão “share”, o LinkedIn pode atribuir a
visita a esta conta. Não há influência sobre o alcance ou o conteúdo dos dados coletados
pelo LinkedIn utilizando este plug-in. Para efeitos, extensão da coleta, posterior
processamento e utilização dos dados pelo LinkedIn, bem como direitos e possibilidades
de configuração para proteção à privacidade, consulte a declaração de privacidade do
LinkedIn.
Twitter
Este site utiliza botões do Twitter, que são oferecidos pelo Twitter Inc., 1355 Market St,
Suite 900, San Francisco, CA 94103, EUA (“Twitter”). Este plug-in pode ser reconhecido
pelo logotipo Twitter ou pelas palavras “Twitter” ou “tweets”. Entre outras coisas, o plugin permite que textos ou páginas deste site possam ser compartilhados no Twitter.
Quando for acessada uma página com este plug-in, o navegador criará uma conexão
direta com os Servidores do Twitter, e o conteúdo do plug-in será transferido para o
navegador, que irá incorporá-lo ao site. Não há influência sobre o alcance ou o conteúdo
dos dados recolhidos pelo Twitter utilizando este plug-in. De acordo com informações
fornecidas pelo Twitter, os dados de login, como endereço IP, local acessado
anteriormente, etc., são então transferidos para o Twitter. Mais informações sobre este

plug-in estão disponíveis na declaração de privacidade de dados do Twitter em
http://twitter.com/privacy.
Google Analytics
Usamos o Google Analytics, um serviço de análise Web fornecido pelo Google, Inc.
(“Google”).
O Google Analytics utiliza cookies (ver acima) para análise sobre o comportamento de
usuários no site. As informações são geradas pelos cookies sobre a utilização do site e
o Google recebe a informação de acesso. As informações geradas pelos cookies acerca
da utilização do site serão transmitidas e armazenadas pelo Google em seus servidores
nos Estados Unidos. O endereço de IP é transferido a um servidor do Google nos EUA
e truncado em casos excepcionais. O Google irá utilizar esta informação em nome da
Adama com o propósito de avaliar a utilização do site, compilando relatórios sobre as
atividades e proporcionando outros serviços relativos à atividade do site e utilização da
Internet. É possível recusar o uso de cookies (ver acima). Também é possível optar por
impedir o rastreio pelo Google Analytics, com efeitos para o futuro fazendo o download
e
instalando
um
plug-in
de
bloqueio
no
navegador:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Segurança de Dados; Transferir através da Internet
O website utiliza salvaguardas técnicas e organizacionais adequadas para proteger as
informações pessoais contra perda, mau uso ou alteração. No entanto, é impossível
garantir a segurança absoluta de Informações pessoais. É importante ressaltar que os
dados transmitidos em redes abertas como a internet ou um serviço de e-mail podem
ser acessado livremente. Não é possível garantir a confidencialidade das mensagens
ou materiais enviados através de tais redes. Ao compartilhar informações pessoais, o
usuário deve estar ciente de que terceiros podem acessar essas informações, recolhelas e usá-las para seus propósitos. Mesmo nos casos onde o remetente e o destinatário
estão no mesmo país, os dados podem ser roteados através de outros países, que
podem não possuir um nível adequado de proteção. É recomendável utilizar outros
meios de comunicação caso este seja considerado inapropriado por questões de
segurança. A transmissão de todos os dados de ou para o website ocorre sob
responsabilidade do próprio usuário, e não é possível fornecer quaisquer garantias,
expressas ou implícitas, não recaindo sobre o website qualquer responsabilidade em
relação a essa transmissão.
Proteção de Menores
O site não coleta intencionalmente, processa ou divulga informações pessoais de
usuários menores de 13 anos de idade sem a obtenção de consentimento prévio dos
pais ou do responsável legal.
Leis Locais e Regulamento

Esta Política de Privacidade tem por objetivo estar em conformidade com as leis de
privacidade aplicáveis e regulamentos de cada país a partir do qual são coletadas
informações pessoais. À medida em que as leis de um país proíbam o uso e o
compartilhamento de informações pessoais da forma como descrito neste documento,
a Política de Privacidade e as práticas do site deverão ser modificadas para que estejam
em conformidade com as leis locais.
Informações de Contato
Em caso de dúvidas sobre esta Política de Privacidade, entre em contato com a Adama.

