Política de Privacidade da ADAMA
A presente política de privacidade (“Política de Privacidade”) produz efeitos a partir de
27 de novembro de 2014. Poderemos atualizar a presente Política de Privacidade ao
longo do tempo. Aconselhamo-lo a rever periodicamente a nossa Política de Privacidade.
As atualizações são aplicáveis a partir da data da sua publicação no Site (conforme
definido nos Termos de Utilização).

Finalidade da presente Política de Privacidade
Estamos empenhados em proteger a sua privacidade e garantir que os seus dados pessoais
são protegidos. A finalidade da presente Política de Privacidade é explicar-lhe como atuamos
relativamente aos dados pessoais identificáveis que nos disponibiliza (“Dados Pessoais”),
tais como o seu nome, endereço ou e-mail. Nesta Política de Privacidade, as expressões
“nós” ou “connosco” referem-se à ADAMA Portugal Lda.(ADAMA) e às empresas do Grupo
ADAMA (Grupo ADAMA).

Sites de Terceiros
Esta Política de Privacidade aplica-se aos Dados Pessoais resultantes do uso do nosso
Site. Não é aplicável a informações recolhidas através de sites, plataformas e aplicações
de terceiros aos quais eventualmente aceda através de links do nosso Site. Os referidos
sites, plataformas e aplicações de terceiros terão possivelmente as suas próprias políticas
de privacidade.

Como Recolhemos e Utilizamos os Dados Pessoais
O Site regista automaticamente informações do navegador utilizado para aceder-lhe, por
exemplo o seu endereço de IP, as páginas que são visitadas a partir desse endereço, bem
como o website através do qual o Utilizador visita o Site, caso o seu computador esteja
configurado para permitir esse tipo de recolha. Utilizamos essas informações para avaliar o
interesse no nosso Site e para realizar outras atividades de pesquisa de mercado, tais
como levantamento de hábitos de navegação. Não utilizamos essas informações para
identificar o utilizador que está a aceder ao Site.
A maioria dos nossos serviços não requer registo prévio. No entanto, alguns dos serviços
disponíveis através do site poderão eventualmente requerer registo prévio. Ser-lhe-á
eventualmente solicitado que indique o seu nome, localização e informações sobre a sua
atividade ou profissão ou que indique um endereço de e-mail. Ser-lhe-á eventualmente
solicitado igualmente que nos envie questões ou comentários, ou que disponibilize
informações adicionais através de inquéritos ou concursos. A prestação de tais informações
é inteiramente voluntária. Caso disponibilize tais informações, podemos utilizá-las para
entrar em contacto consigo e para o informar relativamente a alterações aos nossos
serviços ou ao nosso Site. Podemos eventualmente utilizar também essas informações para
melhorar a utilização do site e para garantir que o mesmo é interessante e satisfaz as suas
necessidades.
Também podemos eventualmente solicitar-lhe o consentimento para determinada utilização
de dados, caso tenhamos a necessidade de utilizar os seus dados pessoais para fins não
previstos na presente Política de Privacidade. O Utilizador não será obrigado a prestar o
seu consentimento, mas caso opte em não o fazer, a participação em certas atividades

poderá ser restringida. Caso os utilizadores optem por não consentir em tais utilizações
alternativas, por favor note que podemos continuar a utilizar os Dados Pessoais nos termos
da Política de Privacidade ao abrigo da qual a informação foi recolhida. Caso dê o seu
consentimento adicional, os termos do referido consentimento prevalecem em caso de
conflito com esta Política de Privacidade.
Adicionalmente, poderemos utilizar os seus Dados Pessoais se tal for necessário para nos
protegermos de um risco de segurança e podemos partilhar essas informações com as
autoridades competentes, se for caso disso.

Como podemos partilhar Dados Pessoais
Podemos partilhar Dados Pessoais relativos aos visitantes do nosso Site com outras
empresas do grupo a nível global, inclusive com empresas situadas em países que não
oferecem níveis adequados de proteção, para fins relacionados com a atividade dessas
empresas. Você pode encontrar uma lista de empresas que fazem parte do nosso grupo em
www.adama.com.
Podemos também partilhar Dados Pessoais dos visitantes do site com terceiros nas
seguintes situações: quando estes consintam nesta divulgação, para efeitos de cumprimento
da lei, ordens judiciais ou processos judiciais; para executar ou fazer cumprir os nossos
acordos ou proteger-nos e aos nossos direitos, por força de lei, quando tais Dados Pessoais
sejam transferidos como parte da venda de ativos.
Disponibilizaremos dados agregados sobre os produtos e serviços adquiridos, interesses
dos visitantes, dados demográficos e outras informações recolhidas no nosso site a
parceiros comerciais, anunciantes e outras partes interessadas, para que possam saber
quais os produtos e serviços mais populares para os nossos clientes. Os dados agregados
constarão sob a forma estatística de grupo anónimo e não associada a qualquer pessoa
individual.
Poderemos contratar a prestação de serviços por parte de terceiros (por exemplo,
prestadores de serviços de armazenamento) em vários países, alguns dos quais podem
não ser considerados países com um nível adequado de proteção de dados, para nos
ajudar a operar o Site, bem como no tratamento das informações descritas nesta Política
de Privacidade.
Sem prejuízo das referidas utilizações, consideramos confidenciais os Dados Pessoais
recolhidos através da sua visita ao Site, e tratamo-los como tal. Geralmente, não
conservamos os referidos Dados Pessoais por um período superior a um ano.

Atualização e Acesso aos Dados Pessoais
O Utilizador pode atualizar os Dados Pessoais que nos tenha disponibilizado, como por
exemplo informar-nos de que tem uma nova morada ou endereço de e-mail. Isto ajuda-nos
a continuar a disponibilizar-lhe as informações que melhor satisfaçam as suas
necessidades. Respeitamos o seu direito de aceder, modificar, atualizar e eliminar os seus
Dados Pessoais dos nossos registos. No entanto, não será permitida nenhuma alteração
aos Dados Pessoais que tenha como resultado informações incorretas ou altere uma
transação já concluída connosco. O Utilizador tem também o direito de solicitar o acesso
aos seus Dados Pessoais. Todos os pedidos de atualização ou acesso aos Dados
Pessoais estarão sujeitos à verificação da sua identidade e devem ser enviados para o
nosso endereço para correspondência.

Cookies, Armazenamento Local, Etiquetas da Internet
Utilizamos o que é conhecido como cookies do navegador para simplificar o uso do Site e
obter informações que podem ajudar-nos a melhorar as informações e serviços
disponibilizados através do Site. Cookies são pequenos arquivos de texto que o seu
navegador armazena no seu computador. Nós utilizamos cookies para tornar o Site
utilizável e para melhor adequar o Site e os nossos produtos aos seus interesses e
necessidades. Os cookies também podem ser utilizados para ajudar a acelerar as suas
atividades e experiência no Site. Também utilizamos cookies para compilar estatísticas
agregadas anónimas que nos permitam entender como as pessoas utilizam o nosso site e
para nos ajudar a melhorar a sua estrutura e conteúdo. O Utilizador pode alterar as
configurações do navegador para bloquear cookies ou para que o avisem aquando do envio
de cookies para o seu dispositivo. Há diversas formas de gerir os cookies. Por favor,
consulte as instruções do seu navegador ou separador de ajuda para aprender mais sobre
como ajustar ou modificar as configurações do seu navegador.
Existem outras tecnologias que podem ser utilizadas para fins semelhantes, tais como
armazenamento local HTML5 e objetos locais partilhados (LSOs). Podemos utilizar essas
tecnologias para o autenticar, para manter sob controle as informações que nos
disponibilizou, e para armazenar as suas preferências ou informações sobre a sua visita a
um site. Apenas utilizamos tais tecnologias se o Utilizador tiver dado a sua autorização.
Algumas partes do nosso Site podem não funcionar corretamente caso tais tecnologias
estejam desligadas.
Além disso, podemos utilizar o que é conhecido como “etiquetas da Internet” (também
chamados “web beacons”, “etiquetas de ação” (action tags), “GIFs de pixel único” (singlepixel GIFs), “GIFs limpos” (clear GIFs), “GIFs invisíveis” (invisible GIFs), e “GIFs 1-por-1”
(1-by-1 GIFs). Caso queira obter mais informações sobre etiquetas da Internet associadas
a publicidade on-line ou sobre como ser excluído da recolha de informação por parte de
terceiros, por favor visite o site da Network Advertising Initiative, um site independente.

Plugins Sociais
Facebook
O nosso site utiliza plugins sociais da rede social facebook.com, operada por Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, EUA (“Facebook”). Estes plugins podem
ser reconhecidos pelo logótipo do Facebook ou pelas palavras “Facebook Social Plugin”.
Quando aceder a uma página do Site com tal plugin, o seu navegador irá configurar uma
ligação direta com os servidores do Facebook, e o conteúdo do plugin será transferido para
o seu navegador, que o incorpora no Site. Nós não temos nenhuma influência relativamente
ao alcance ou conteúdo dos dados que são recolhidos pelo Facebook utilizando tais
plugins. Através da integração do plugin, o Facebook recebe a informação de que o
Utilizador acedeu à página correspondente do nosso Site. Caso tenha entrado na sua conta
de utilizador no Facebook enquanto visita o nosso Site, o Facebook pode atribuir a visita a
esta conta. Quando o Utilizador interage com plugins, por exemplo, utilizando o botão
“gosto” ou deixando um comentário, esta informação é transferida diretamente para o
Facebook e armazenada no mesmo. Caso pretenda impedir a referida transferência de
dados, deve fazer logout da sua conta no Facebook antes de visitar o nosso Site. Para
efeitos e extensão da recolha de dados e posterior tratamento e utilização dos dados pelo
Facebook, bem como dos seus direitos conexos e possibilidades de ajustes de
configuração para proteger a sua privacidade, consulte a declaração de privacidade do

Facebook.
Google+
O nosso Site utiliza o plugin “+1” da Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (“Google”). Este plugin pode ser reconhecido pelo logótipo “+1”.
Quando aceder a uma página no nosso Site com tal plugin, o seu navegador irá configurar
uma ligação direta com os servidores do Google, e o conteúdo do plugin será transferido
para o seu navegador, que o incorpora no Site. Nós não temos nenhuma influência
relativamente ao alcance ou conteúdo dos dados que são recolhidos pelo Google utilizando
tal plugin. Segundo informações do Google, nenhum dado pessoal é recolhido sem que o
plugin esteja ligado. Caso tenha entrado na sua conta de utilizador no Google+ ou Google
enquanto visita o nosso Site, o Google pode atribuir a visita a esta conta. Quando o
Utilizador interage com plugins, por exemplo, clicando no botão “+1” ou deixando um
comentário, esta informação é transferida diretamente para o Google e armazenada no
mesmo. Além disso, não se pode descartar que outros serviços do Google que estão
integrados no nosso Site conectem dados com o seu perfil do Google. Caso pretenda
impedir a referida transferência de dados, deve fazer logout da sua conta no Google+ ou
Google antes de visitar o nosso Site. Os utilizadores do Google podem encontrar mais
detalhes sobre a finalidade e âmbito da recolha de dados e de posterior tratamento e
utilização dos dados pelo Google, bem como sobre os seus direitos associados e definição
de opções para proteger a sua esfera privada nas informações de privacidade de dados
relativas ao plugin “+1” em http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html e nas FAQ,
s que podem ser consultadas em http://www.google.com/intl/de/+1/botão/.
LinkedIn
Utilizamos um plug-in fornecido por LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Tribunal, Mountain
View, CA 94043, EUA (“LinkedIn”). Este plugin pode ser reconhecido pelo logótipo
LinkedIn no botão “partilhar”. Quando aceder a uma página no nosso Site com tal botão, o
seu navegador irá configurar uma ligação direta com os servidores do LinkedIn, e o
LinkedIn recebe a informação de que o Utilizador e seu endereço IP acederam a este Site.
Caso tenha entrado na sua conta do LinkedIn quando clica no botão do LinkedIn “partilhar”,
o LinkedIn pode atribuir a visita a esta conta. Nós não temos nenhuma influência
relativamente ao alcance ou conteúdo dos dados que são recolhidos pelo LinkedIn
utilizando tal plugin. Para informações sobre o objetivo e extensão da recolha de dados,
posterior tratamento e utilização de tais dados pelo LinkedIn, bem como quanto aos seus
direitos neste âmbito e as suas opções de configuração para a proteção da sua
privacidade, consulte a declaração de privacidade do LinkedIn.

Twitter
Este Site utiliza botões do Twitter, que é oferecido por Twitter Inc., 1355 Market St, Suite
900, San Francisco, CA 94103, EUA (“Twitter”). Este plugin pode ser reconhecido pelo
logótipo do Twitter ou pelas palavras “twitter” ou “tweet”. Entre outras coisas, os botões do
Twitter permitem que um texto ou página deste Site sejam partilhados no Twitter. Quando
aceder a uma página no nosso Site com tal botão, o seu navegador irá configurar uma
ligação direta com os servidores do Twitter, e o conteúdo do botão será transferido para o
seu navegador, que o incorpora no Site. Nós não temos nenhuma influência relativamente
ao alcance ou conteúdo dos dados que são recolhidos pelo Twitter utilizando estes botões.
De acordo com informações fornecidas pelo Twitter, os dados de login, tais como o seu
endereço IP, o site ao qual se acedeu anteriormente, etc., são então transferidos para o

Twitter. Mais informações sobre esta matéria estão disponíveis na declaração de
privacidade de dados do Twitter em http://twitter.com/privacy.

Google Analytics
Utilizamos o Google Analytics, um serviço de análise da Internet fornecido pela Google, Inc.
(“Google”). O Google Analytics utiliza cookies (ver acima) para nos ajudar a analisar como
os utilizadores utilizam o Site. Com a informação gerada pelo cookie acerca da sua
utilização do Site através da integração do plugin, o Google recebe a informação de que o
Utilizador acedeu à página correspondente do nosso Site. A informação gerada pelo cookie
acerca da sua utilização do Site será transmitida e armazenada pelo Google nos servidores
nos Estados Unidos. No entanto, o seu endereço de IP será truncado antes de ser passado
para o Google nos EUA (“máscara P” (P masking)). O endereço IP será primeiro transferido
para um servidor do Google nos EUA e aí truncado somente em casos excecionais. O
Google vai utilizar esta informação em nosso nome com a finalidade de avaliar a sua
utilização do Site, compilando relatórios sobre a atividade do Site para nós e prestando-nos
outros serviços relacionados com a atividade do Site e utilização da Internet. Apenas
controlamos as informações do Utilizador se este tiver dado a sua autorização.

Segurança de Dados; Transferências através da Internet
Tomamos medidas de segurança técnicas e organizativas adequadas para proteger os
Dados Pessoais quanto à destruição, a perda acidental, acesso não autorizado ou
alteração. No entanto, é impossível garantir a segurança absoluta dos Dados Pessoais.
Além disso, o Utilizador deve ter em consideração que os dados transmitidos através de
uma rede aberta tal como a Internet ou um serviço de e-mail podem ser acedidos
abertamente. Deste modo, não podemos garantir a confidencialidade das mensagens ou
materiais enviados através de tais redes abertas. Quando partilha Dados Pessoais através
de uma rede aberta, deve ter em conta que estes podem ser acedidos e recolhidos por
terceiros, podendo estes utilizá-las para as suas próprias finalidades. Mesmo quando o
remetente e o destinatário estão no mesmo país, os dados podem ser encaminhados
através de outros países, incluindo aqueles que não têm um nível adequado de proteção.
Recomendamos que utilize outros meios de comunicação sempre que considere
adequado fazê-lo por motivos de segurança. A transmissão de todos os dados de/ou para
o Site ocorre por sua própria conta e risco e nós não oferecemos quaisquer garantias,
expressas ou implícitas e não teremos qualquer responsabilidade relativamente a essa
transmissão.

Proteção de Menores
Não recolhemos, tratamos ou divulgamos conscientemente dados pessoais de menores de
18 anos sem o consentimento prévio dos pais ou de pessoa com responsabilidade
parental.

Legislação e Regulamentação Locais
Pretende-se que esta Política de Privacidade esteja em conformidade com a legislação e
regulamentação sobre privacidade, aplicável em cada país a partir do qual são recolhidos
Dados Pessoais. Na medida em que tal legislação nos proíba de utilizar e partilhar Dados
Pessoais tal como descrito nesta Política de Privacidade, a Política de Privacidade e o

nosso modo de atuação deverão considerar-se modificados a fim de serem compatíveis
com a respetiva legislação local.

Informações de contacto
Caso tenha alguma dúvida relativamente a esta Política de Privacidade, entre em contacto
connosco.

