POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE – “COABRA
COOPERATIVA”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
03.739.175/0001-03, com sede Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 78050-00, aqui também identificada como
COABRA, na condição de CONTROLADOR dos seus dados pessoais, possui
compromisso com a segurança, privacidade e a transparência no tratamento dos
dados e informações pessoais que nos são confiadas, nos termos da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018).
Esta Política de Privacidade tem por objetivo explicar aos titulares quais dados
pessoais coletamos, como isso acontece, para qual finalidade, como fazemos o
tratamento dos seus dados pessoais, forma de armazenamento, casos de
compartilhamento com terceiros, dentre outras informações que são importantes
para que você compreenda esta Política, seus direitos e como você pode exercêlos.
Solicitamos que você leia atentamente esta Política de Privacidade, e caso tenha
alguma dúvida, por favor, fale com nosso Encarregado de Dados através dos canais
indicados no final desta Política de Privacidade e disponíveis em nosso website.
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1. CONCEITOS BÁSICOS QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA ENTENDER
ESTA POLÍTICA
É importante que compreenda esta Política de Privacidade e estes conceitos irão
te auxiliar:
LGPD
Dados Pessoais

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
são as informações relacionadas a pessoa natural
identificada, ou identificável, como, por exemplo,
nome, profissão, documento de identificação,
endereço, e-mail, número de telefone, imagem.
Titular
é a pessoa natural a quem se referem os dados
pessoais que são objeto do tratamento.
Agentes de Tratamento
são os responsáveis pelo tratamento dos dados
pessoais sujeitos às regras da LGPD e à
fiscalização da ANPD
Dados Pessoais Sensíveis
são dados sobre a origem racial ou étnica,
religião, opinião política, filiação partidária,
sindical ou associativa, relativos à saúde ou à
vida/opção sexual, genético ou biométrico.
Dados
Pessoais são aqueles que não possibilitam ou dificultam a
Anonimizados
identificação do titular do dado quando do seu
tratamento, a exemplo da utilização de um
número ou código vinculado a pessoa, e com isso
gerar um filtro razoável para barrar sua relação
com uma pessoa identificada.
Dados Pessoais de Criança e o tratamento dos dados somente poderá ser
Adolescente
realizado com o consentimento específico e em
destaque, feito por pelo menos um dos pais ou
responsável legal.
Tratamento dos Dados equivale a toda operação realizada com dados
Pessoais
pessoais, como as que se referem à coleta,
produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração.
Consentimento
é a manifestação livre, informada e inequívoca,
através da qual o titular do dado expressa sua
concordância com o tratamento dos seus dados
pessoais para uma finalidade determinada, e

deverá ser fornecido por escrito ou por outro
meio que demonstre sua manifestação e vontade.
Livre acesso
os titulares têm direito de consultar de forma
gratuita a respeito de como o controlador está
efetuando o tratamento dos seus dados pessoais.
Banco de Dados
conjunto de dados estabelecido em um ou vários
locais, em locais eletrônicos ou físicos.
Compartilhamento
de Comunicação,
difusão,
transferência,
Dados
intercomunicação de dados pessoais ou
tratamento compartilhado de banco de dados por
órgãos e entidades públicos no cumprimento de
suas competências legais, ou entre esses e entes
privados reciprocamente, com a autorização
específica para uma ou mais modalidades
previstas. Ou seja, e em suma, com quem seus
dados são compartilhados para a execução do
contrato ou cumprimento de obrigação legal ou
regulatória.
Eliminação de Dados
exclusão de dado ou conjunto de dados
armazenados em banco de dados, o que pode
ocorrer a pedido do titular (salvo situação de
legitimo interesse), por término do seu
tratamento e atingimento da finalidade,
observados o prazo e a base legal definidos para
cada caso.
Legítimo Interesse
o controlador poderá fundamentar o tratamento
de dados para atender finalidades legítimas, a
partir de situações concretas, onde se incluem,
mas não se limita, a proteção, em relação ao
titular, do exercício regular de seus direitos, como
por exemplo para defesa em ação judicial.
ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um
órgão da administração pública responsável por
zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da
LGPD no território nacional. Site da ANPD:
https://www.gov.br/anpd/pt-br
COOKIES
são pequenos arquivos que são gravados no seu
navegador quando você acessa a internet. Esses
arquivos contêm informações que servem para
identificar o visitante, lembrar informações,
possibilitando
uma
navegação
mais
personalizada.
Encarregado de Dados ou pessoa física ou jurídica indicada pelo
DPO
controlador por um ato formal como contrato de
prestação de serviço ou ato administrativo para

atuar como canal de comunicação entre o
controlador, os titulares dos dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANDP). Dentre
suas atribuições está a orientação dos
colaboradores e contratados da empresa a
respeito das práticas a serem tomadas em relação
a proteção de dados pessoais.
2. AGENTES DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
Controlador – pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
Operador – pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Atua de acordo com os
interesse e finalidades definidos pelo controlador.
3. COLETA DOS DADOS PESSOAIS
Podemos coletar seus dados pessoais das seguintes formas:
- formulários nossos que você preencha, seja na forma física ou digital através do
nosso site www.coabra.coop.br, onde solicitamos seu nome, e-mail e telefone;
- ficha de matrícula e proposta de adesão para você se associar à COABRA, onde
solicitamos nome, nacionalidade, naturalidade, RG, CPF, endereço residencial e
comercial, data de nascimento, estado civil, grau de escolaridade, profissão, nome
do cônjuge, telefone, e-mail, foto, dados pessoais do cooperado que te indicou
(nome, RG, CPF, matrícula, e-mail e telefone), matricula e croqui da fazenda,
contrato de arrendamento, área total da fazenda, área plantada, tipo de cultivo,
certidão de inteiro teor, certidão negativa, certidão negativa cível (distribuidor do
fórum); certidão negativa criminal - antecedentes criminais (distribuidor do
fórum); certidão de insolvência (distribuidor do fórum), certidão de penhor,
emitida pelo cartório do domicílio do produtor e da localização da fazenda;
- após a aprovação da adesão solicitamos a complementação dos dados e
informações pessoais dos representantes legais e responsáveis pela estrutura
organizacional do cooperado, que inclui nome, telefone, e-mail, e ainda os dados
bancários do cooperado;
- contratos gerais firmados conosco;
- utilização e interação com os nossos serviços e/ou de forma automática, por meio
de cookies relacionados ao nosso site.

4. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
A COABRA fará o tratamento dos seus dados pessoais sempre observando a boafé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade
dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação,
responsabilização e prestação de contas.
Trataremos seus dados e informações pessoais com propósitos legítimos,
específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento
posterior de forma diferente.
A finalidade do tratamento dos seus dados pessoais irá variar conforme a sua
interação conosco. Por exemplo, você pode ser um visitante em nosso site,
interessado em contratar ou conhecer nossos serviços, ou mesmo um cliente,
fornecedor, colaborador.
Abaixo, indicamos as principais atividades de tratamento de dados pessoais
realizadas pela COABRA, com indicação dos dados que coletamos em situações
específicas, e sua finalidade:
Origem
Navegação
site

Tipo de Dados
Coletados
no Dados
de
Navegação (IP, data
e hora)

Formulários do Dados de Cadastro:
Site
e-mail,
nome,
telefone

Execução
do
contrato
firmado com a
COABRA

Dados
pessoais
coletados
de
acordo
com
a
necessidade para
cada
tipo
de
contrato, mas em
geral coletaremos

Finalidade

Base Legal

Funcionamento
do Site: ativar
funcionalidades
essenciais,
adaptar
o
conteúdo
ao
formato da tela,
entre
outras
funções.
Permitir que o
setor responsável
por receber esses
dados
possa
entrar em contato
com você.
Execução
do
contrato

Legítimo
Interesse

Consentimento

Cumprimento de
obrigação leal
Legítimo
interesse
Consentimento

nome,
nacionalidade,
estado civil, CPF,
RG, endereço, email, telefone.
No caso dos nossos
colaboradores,
poderemos coletar
também
dados
necessários para
cadastramento e
registro da relação
de emprego, como
por
exemplo,
formação escolar e
técnica,
dados
médicos relativos
aos
exames
admissionais,
periódicos
e
demissionais,
atestados médicos,
dados
dos
dependentes para
pagamento
do
salário família e
gozo de benefícios
oferecidos
pela
COABRA, filiação
sindical,
laudo
comprovante
de
deficiência (caso
exista).
É importante que você saiba que a COABRA não precisa solicitar seu
consentimento para tratar seus dados pessoais nas seguintes situações:
- para atendimento de determinação legal ou regulatória;
- tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração
pública, de políticas públicas previstas em lei ou regulamentos;
- realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos seus dados pessoais sensíveis;

- exercício regular de direitos, inclusive em contrato e processo judicial,
administrativo e arbitral;
- proteção da vida ou do afastamento de perigo e/ou dano físico seu ou de
terceiros;
- tutela da sua saúde, exclusivamente em procedimento realizado por
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
- garantia da prevenção à fraude e a sua segurança nos processos de identificação
e autenticação de cadastros eletrônicos;
- determinação de autoridade judicial e/ou administrativa;
- quando seus dados pessoais são tornados manifestamente públicos por você.
5. COMPARTILHAMENTO DE DADOS
A COABRA poderá compartilhar ou transferir seus dados pessoais para terceiros
com o objetivo de cumprir as finalidades para as quais eles foram coletados, como
por exemplo entrega do serviço contrato, bem como para o cumprimento de
ordem judicial ou decisão de qualquer outra autoridade administrativa e judicial
competente na forma da lei.
Seus dados pessoais poderão ser compartilhados ou transferidos com prestadores
de serviços contratados para atuar em nome da COABRA visando o fornecimento,
melhoria ou facilitação dos nossos serviços, como por exemplo instituições
financeiras, fornecedores de serviços tecnológicos e analíticos, serviço jurídico e
de contabilidade, agência de publicidade, órgãos públicos, segurança, pesquisa,
planejamento, desenvolvimento dos nossos serviços.
Esclarecemos que mesmo nestes casos serão compartilhados apenas os seus
dados pessoais estritamente necessários para atendimento da finalidade do
compartilhamento.
Segue alguns exemplos das empresas com as quais compartilhamos seus dados
para casos específicos: Mattiuzo Melo Oliveira Advogados Associados,
Organização Brasileira das Cooperativas (OCB), SESCOOP, SINTRACOOP, Empresa
do Sistema Protheus J2A, Wise Tecnologia, SICREDI, Banco do Brasil, Santander,
Unimed, Ticket Alimentação, Auditoria Prado Suzuki, Asstramed, empresa
Arquivar, Olianz Compliance e Proteção de Dados Consultoria, More It Consultoria.

6. DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS
Na condição de titular dos dados pessoais fornecidos para a COABRA você possui
direito a:
- obter informações claras e transparentes sobre como seus dados pessoais estão
sendo tratados pela Piauí Conectado e nossos operadores de dados, inclusive após
o término da sua relação com nossa empresa;
- solicitar, de forma gratuita e mediante pedido por escrito, a correção,
atualização ou exclusão do consentimento para tratamento dos seus dados
pessoais, salvo no caso das exceções previstas na LGPD;
- obter a informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais a
COABRA compartilhou seus dados pessoais;
- obter informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre
as consequências da negativa;
- ser informado previamente sobre a mudança da finalidade para tratamento dos
seus dados pessoais não compatíveis com seu consentimento inicial, quando você
poderá revogar o consentimento.
Para exercer quaisquer desses direitos, você pode entrar em contato com a
COABRA através dos canais informados ao final desta Política de Privacidade. É
importante que você saiba que ao recebermos a sua solicitação, poderemos pedir
algumas informações para avaliarmos se podemos atendê-lo ou se precisaremos
negar a sua solicitação. Em qualquer caso, você será informado.
7. ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
A COABRA poderá armazenar os seus dados e informações pessoais pelo tempo
necessário ao cumprimento das finalidades citadas nesta Política de Privacidade,
assim como para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória aplicável, e seu
legítimo interesse, conforme o caso. Sendo concluída a finalidade do tratamento
dos dados pessoais, eles serão eliminados.
Para determinar o período de retenção adequado para seus dados pessoais, além
do prazo prescricional, consideramos a quantidade, a natureza e a sensibilidade
destes dados, o risco potencial de danos decorrentes do uso não autorizado ou da
divulgação, a finalidade de tratamento e se podemos alcançar tais propósitos por
outros meios, observados os requisitos legais aplicáveis. Em decorrência de
obrigação imposta pelo Marco Civil da Internet, por exemplo, os dados
relacionados ao IP, data e hora das suas conexões à internet, quando a COABRA
for responsável por prover este acesso, serão mantidos por nós por, no mínimo,
12 meses.

8. TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
O término do tratamento dos seus dados pessoais pela COABRA poderá ocorrer
nos seguintes casos:
- a finalidade dos seus dados pessoais for alcançada ou se eles deixarem de ser
necessários para cumprimento desta finalidade;
- término normal do período de tratamento dos dados pessoais;
- revogação do seu consentimento, resguardado o interesse público;
- por determinação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando
houver violação à LGPD.
9. TRANSPARÊNCIA SOBRE O TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
A COABRA garante a você informações claras, precisas e acessíveis sobre a
realização do tratamento dos seus dados pessoais, observados os segredos
comerciais, profissionais e legais. Além disso, nos comprometemos a não utilizar
seus dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
10. SEGURANÇA – BOAS PRÁTICAS - GOVERNANÇA
A COABRA observa a utilização de medidas técnicas e administrativas necessárias
para proteger seus dados pessoais, os mantendo em ambiente seguro e confiável,
visando impedir acessos não autorizados e situações acidentais ilícitas.
Apesar de todos os esforços a COABRA, assim como quaisquer empresas ou órgãos
públicos que tratam dados pessoais, não está isenta da ação de terceiros malintencionados. A entrada ou uso não autorizado de contas, falha de hardware ou
software, e outros fatores, podem comprometer a segurança dos seus dados
pessoais.
Assim, contamos com sua ajuda para mantermos um ambiente seguro para todos.
Além de adotar boas práticas de segurança em relação aos seus dados (como, por
exemplo, não compartilhar sua senha com terceiros), caso você identifique ou
tome conhecimento de algo que comprometa a segurança dos seus dados, por
favor, entre em contato conosco através dos canais informados ao final desta
Política de Privacidade.
Ressaltamos, contudo, que estamos constantemente monitorando a segurança dos
nossos processos, tecnologias e bases de dados. Caso necessário, informaremos as
autoridades competentes sobre a ocorrência de eventuais falhas, e você em
situações que se façam necessárias.

11. CONTATO
O contato do Encarregado pela Proteção de Dados da COABRA, já devidamente
nomeado é:
Alessandra Oliveira de Figueiredo Sant’Ana
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 - Bosque da Saúde, Cuiabá – MT
CEP 78050-00
(65) 2128-3500
dpo@coabra.coop.br
Sempre que tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade ou precisar
interagir conosco sobre assuntos envolvendo o tratamento dos seus dados
pessoais, poderá fazê-lo pessoalmente ou através do e-mail dpo@coabra.coop.br

12. ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A COABRA tem o direito de alterar total ou parcialmente a presente Política de
Privacidade a qualquer tempo, motivo pelo qual é importante que você a consulte
periodicamente. Mas sempre que isso ocorrer faremos constar a data da sua
última atualização.
13. REVISÃO E APROVAÇÃO
Esta Política de Privacidade deverá ser revisada a cada 2 anos ou a qualquer
momento que a COABRA desejar ou se fizer necessário, obedecendo o ciclo de
aprovação das áreas envolvidas.
Data da aprovação desta Política de Privacidade: 04 de outubro de 2021.

