
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

O presente instrumento é a forma pela qual o titular dos dados pessoais inseridos no cadastro realizado 

através do portal http://campoagroacelerador.com.br, em conformidade com a Lei n.º 13.709/2018, de 

maneira consciente, livre e inequívoca, manifesta seu aceite e consentimento com as disposições abaixo: 

1. A COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA, sociedade cooperativa de pessoas, de 

natureza simples, inscrita no CNPJ sob o n.º 85.667.947/0001-03, com sede na Rua Dr. Joaquim 

Pedro Coelho, 03, Bairro Paraguai, no município de Jacinto Machado/SC, bem como toda e qualquer 

outra filial sua, passará a ser denominada de Controladora, e o usuário de Titular. 

2. O Titular, nas formas deste termo, manifesta o consentimento para que a Controladora faça a coleta 

de dados pessoais, sensíveis ou não, requeridos em formulário próprio, com a finalidade de for para 

atendimento de obrigação legal, sendo a Lei nº 13.709/2018. 

3. O tratamento de tais dados será especificamente para inscrição e participação do usuário titular no 

18° Campo Agroacelerador Cooperja, que se realizará de forma híbrida entre os dias 02 e 03 de 

fevereiro de 2022, através do portal http://campoagroacelerador.com.br, cujos dados poderão ser 

compartilhados com as empresas parceiras da Controladora. 

4. Os dados pessoais que a Controladora coleta do Titular para inscrição do Evento podem incluir, mas 

não se limitam, a: 

a. nome; 

b. gênero; 

c. CPF; 

d. endereço residencial;  

e. endereço de e-mail; 

f. número de telefone;      

g. número da matrícula (caso o usuário seja cooperado da Controladora);  

h. comunicação, verbal e escrita, mantida entre o Titular e a Controladora;                                                                                    

i. informações sobre o navegador e sistema operacional do dispositivo; 

j. endereço IP; e 

k. links e botões clicados. 

5. Os dados pessoais, sensíveis ou não, poderão ser tratados pela Controladora e/ou Operador para 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, sendo tal tratamento realizado para 

as seguintes finalidades: 



 

 

 

a. Identificação e acesso do usuário na plataforma; 

b. Criação de cadastro para embasamento à emissão de documentos legais, tais como notas fiscais;  

c. Classificação dos dados pessoais e preferências, possibilitando que a Controladora e empresas 

parceiras entrem em contato afim de manter relações comerciais, ofertando produtos e/ou 

serviços, de forma remunerada ou gratuita; 

d. Possibilitar que a Controladora e as Parceiras estruturem, testem, promova e faça propaganda de 

produtos e serviços, personalizados ou não ao perfil do Titular. 

e. Efetuar com os dados, estudos, estatísticas, pesquisas, planejamento de projetos e levantamentos 

pertinentes às atividades; 

f. Promover os serviços, informar promoções, novidades, funcionalidades, conteúdos, notícias, 

convites para outros eventos e demais informações relevantes com o usuário, bem como envio 

de e-mail; 

g. Possibilitar que a Controladora e as Parceiras utilizem tais dados na elaboração de catálogos, 

relatórios e emissão de produtos e serviços; 

h. Colaborar e/ou cumprir ordem judicial ou requisição por autoridade administrativa, bem como 

atender obrigações e reportar preventivamente determinadas atividades para autoridades 

competentes;               

i. Gerenciar riscos e detectar, prevenir e/ou remediar fraudes ou outras atividades potencialmente 

ilegais ou proibidas, além de violações de políticas ou termos de uso aplicáveis. 

6. Desde já o titular dos dados está ciente que a Controladora poderá realizar: 

a. A anonimização dos Dados Pessoais;  

b. O enriquecimento da sua base de dados, adicionando informações oriundas de outras fontes 

legítimas; 

c. O tratamento de dados pessoais, sensíveis ou não, sendo as operações definidas no item 4 deste 

termo, com base no legítimo interesse da Controladora e outras finalidades, conforme previsto no 

art. 7º da Lei 13.709/2018, pelo que o titular dos dados pessoais manifesta consentimento 

expresso com tais atividades ao concordar do presente termo; 

d. Compartilhar os dados pessoais do Titular com outros agentes de tratamento de dados, caso seja 

necessário para as finalidades listadas neste termo, observados os princípios e as garantias 

estabelecidas pela Lei nº 13.709/2018. 

7. Os dados coletados são armazenados em local seguro, garantido ao Titular a sua exibição, correção 

ou exclusão, através de atendimento presencial em qualquer uma das unidades da Controladora. 

8. Salvo casos específicos, a Controladora poderá, para fins de cumprimento de obrigação legal, 

auditoria própria e preservação de direitos, permanecer com o histórico de registro dos Dados do 



 

 

 

usuário, possuindo a Controladora faculdade de excluí-los definitivamente mediante sua 

conveniência ou nas hipóteses em que lei ou norma regulatória exigirem. 

9. Os dados poderão ser armazenados em servidores próprio da Controladora ou de terceiro contratado 

para esse fim, sendo garantida a segurança das informações e controles de dados, conforme 

legislação vigente. 

10. Internamente, os dados somente serão acessados por profissionais devidamente autorizados pela 

Controladora, respeitando os princípios da finalidade, adequação, necessidade entre outros previstos 

na legislação aplicável, além do compromisso de confidencialidade e preservação da privacidade. 

11. O uso, acesso e compartilhamento da base de dados serão feitos dentro dos limites e propósitos das 

atividades da Controladora, podendo ser fornecidas e disponibilizadas para acesso e/ou consulta 

para as empresas parceiras, fornecedores, prestadores de serviço, subcontratados, autoridades ou 

terceiros em geral, desde que obedecido a legislação vigente aplicável ou por determinação judicial. 

12. Eventuais dados sensíveis do Titular, assim entendidos dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, bem 

como qualquer outro que venha por lei ser atribuído, quando vinculado a uma pessoa natural, serão 

compartilhados exclusivamente mediante o consentimento do Titular.                                                                                                                   

13. Pelos seguintes termos e condições, o titular dos dados declara-se conhecedor da Lei 12.965, de 23 

de abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, em especial mas não somente, do art. 10 

de referida normativa legal, bem como também da lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, em seu 

art. 2º, e também a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, sendo que tais normas, bem como outras 

que venham a alterá-las ou substituí-las, são diretrizes de caráter nacional e, em virtude disto, 

aplicáveis. 

14. O usuário facultativamente poderá requisitar informação de seus dados pessoais a Cooperja, através 

da comprovação de sua identidade, conforme artigo 18 da Lei nº 13.709/2018, salvo informações de 

segredo comercial e industrial: 

a. As informações serão fornecidas ao titular por meio eletrônico, de forma segura e idônea ou 

mediante forma expressa; 

b. Poderá requerer o acesso aos Dados, incluindo sua exibição, retificação com a correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; 

c. Requerer a eliminação/exclusão de todos os seus Dados Pessoais coletados e registrados pela 

Controladora; 

d. Revogar o consentimento para a futura coleta, tratamento, uso e processamento dos Dados 

Pessoais que lhe dizem respeito ou restringir o processamento de Dados Pessoais através de 

solicitação escrita. Isso não afetará a legalidade do tratamento e processamento dos Dados 

Pessoais realizados antes da revogação, com base em seu consentimento ou no legítimo 



 

 

 

interesse da Controladora. A revogação do consentimento poderá impedir o usuário de utilizar em 

sua plenitude ou mesmo inviabilizar o uso da plataforma para o 18° Campo Agroacelerador 

Cooperja, bem como a inscrição e participação do evento desenvolvido de forma presencial; 

e. Solicitar a portabilidade dos seus Dados, salvo dados que já tenham sido anonimizados pelo 

controlador; e                             

f. Solicitar, mediante requerimento expresso, que a Controladora não mais utilize os Dados Pessoais 

para propósitos de marketing. 

 

O presente Termo de Consentimento para Tratamento de Dados será interpretada segundo a legislação 

brasileira, sendo eleito o foro da cidade de Turvo/SC para dirimir qualquer litígio ou controvérsia envolvendo 

o presente documento, por mais privilegiado que outro seja. 

 


