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AVISO DE PRIVACIDADE EXTERNO 

 

A J. ASSY tem a missão de criar os melhores produtos do mercado, que sejam 

considerados verdadeiras obras de arte pelos agricultores. Para isso, com o propósito de 

construir pilares cada vez mais sólidos de confiança dentro das nossas relações, 

observamos todas as normas aplicáveis à nossa atividade, incluindo a legislação de 

proteção de Dados Pessoais. 

 

Nesse sentido, elaboramos este Aviso de Privacidade para conferir a devida 

transparência sobre como tratamos os dados pessoais dos indivíduos com os quais 

interagimos, incluindo visitantes ou usuários do nosso website; clientes atuais e 

potenciais; gestores e funcionários de clientes e fornecedores empresariais; gestores e 

funcionários de revendas parceiras; visitantes das nossas instalações e candidatos às 

nossas vagas de emprego. Referimo-nos a indivíduos cujos Dados Pessoais são tratados 

por nós como "titulares". 

 

Recomendamos a leitura atenta do documento e, em caso de dúvidas, a consulta do 

canal de contato apropriado ao final deste documento. 

 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA COMPREENDER MELHOR O AVISO? 

 

Encarregado é a pessoa responsável por cuidar dos seus dados pessoais aqui na J. 

ASSY, juntamente com o Comitê de Proteção de Dados. Se você tiver qualquer 

dúvida sobre como os seus dados são tratados por nós, é ele quem vai te ajudar. 

 

Dados pessoais são todas as informações que permitem a sua identificação de forma 

direta ou que tenham o potencial de o tornar identificável, como, por exemplo, seu nome, 

CPF, telefone, e-mail, etc. 

 

Dados Pessoais Sensíveis: são quaisquer Dados Pessoais que digam respeito à origem 

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

de caráter religioso, filosófico ou político, bem como dado referente à saúde ou à vida 

sexual, dado genético ou biométrico. 
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Tratamento de dados pessoais significa qualquer operação, como a coleta, utilização, 

acesso, reprodução, compartilhamento, armazenamento, eliminação, realizada com 

dados pessoais. 

 

Toda vez que houver menção aos termos “nós” ou “nossos”, estamos nos referindo à J. 

ASSY; de igual modo, toda vez que houver menção aos termos “você, “seu” ou “sua”, 

estamos nos referindo a você, Titular. 

 

QUAIS DADOS PESSOAIS NÓS TRATAMOS E PARA QUAIS FINALIDADES? 

 

A depender do nosso relacionamento, podemos tratar diferentes dados pessoais para 

diferentes finalidades. 

 

Fornecedores 

Se você é colaborador de um fornecedor ou parceiro comercial da J. Assy, podemos 

tratar o seu nome, CPF, e-mail, endereço, telefone e RG para realizarmos orçamentos e 

compras de produtos e serviços necessários para o funcionamento da J. Assy.  

 

Clientes e leads 

Para prospectarmos nossos clientes e promovermos os nossos produtos, podemos 

coletar o seu nome e telefone por meio do site da J. Assy ou por meio de redes sociais. 

 

Se você já é um cliente da J. Assy, tratamos o seu nome, CPF, e-mail, endereço, telefone, 

RG, score de crédito e localização da sua fazenda. Esses dados são utilizados para 

fazermos o seu cadastro junto à J. Assy, emitirmos Nota fiscal de venda e aprovarmos 

eventual financiamento.  

 

Também tratamos esses dados para garantir a adequada entrega e o atendimento pós-

venda, essencial para garantirmos a qualidade dos nossos produtos. 

 

Revenda 

Se você é um agenciador ou trabalha em uma revenda, coletaremos e utilizaremos o 

seu CPF, e-mail, endereço, telefone, RG e dados bancários para realizarmos o 

pagamento da sua comissão. 
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Visitantes do Website 

Quando você visita o nosso website, nosso provedor pode coletar alguns dados que 

podem ou não ser fornecidos diretamente por você, como, por exemplo, endereço de IP, 

tipo de navegador, idioma, páginas visitadas, a data e a hora da sua utilização.  

 

Fale conosco 

Também poderemos tratar os dados pessoais fornecidos por você por meio do nosso 

formulário “Fale conosco”, disponível em nosso website. Nesse caso, vamos utilizar o 

seu nome, telefone, e-mail, cidade/UF para avaliar a sua mensagem e retornar o contato, 

esclarecendo eventuais dúvidas que você nos tenha enviado. 

 

Recrutamento e Seleção 

São diversos os dados disponíveis em seu currículo e que poderemos utilizar em nosso 

processo seletivo: nome, CPF, e-mail, endereço, telefone, data de nascimento, gênero, 

nacionalidade, formação acadêmica e profissional, qualificações, certificações, histórico 

acadêmico, histórico profissional, idiomas, pretensão salarial, entre outros. Além destes, 

podemos tratar dados disponíveis publicamente, tais como aqueles disponíveis nos perfis 

de redes sociais. 

 

Seu currículo pode ser recebido pelas plataformas parceiras da J. ASSY, como a GUPY, 

ou por outros meios que você tenha encontrado (como e-mail ou até mesmo currículo 

físico, entregue em nossa sede). Após a sua inscrição em nossos processos seletivos e 

recebimento do seu currículo, podemos dar prosseguimento às outras fases de seleção, 

com entrevistas por telefone, vídeo ou presencial, envio de proposta por e-mail e outros 

encaminhamentos. 

 

Obrigações Legais e exercício regular dos nossos direitos 

Além das finalidades acima descritas, também poderemos tratar os seus dados pessoais 

quando isso for necessário para que cumpramos com obrigações legais ou regulatórias, 

bem como para resguardarmos os nossos direitos, especialmente em processos judiciais, 

arbitrais ou administrativos. 
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COM QUEM SEUS DADOS PESSOAIS SÃO COMPARTILHADOS? 

 

A J. ASSY, se necessário, compartilha os seus dados pessoais com revendas e 

agenciadores. Também compartilhamos com prestadores de serviço, como àquele que 

nos fornece o serviço de plataforma de recrutamento e seleção. 

 

Para resguardar os seus dados pessoais, a J. ASSY utiliza instrumentos contratuais e, 

quando cabível, auditorias, para assegurar que os terceiros que recebam os seus dados 

pessoais em nome desta confiram a eles a mesma proteção que a J. ASSY proporciona. 

 

Você pode ter mais informações sobre os terceiros com quem a J. ASSY compartilha os 

seus dados, por meio de requisição específica, conforme detalhado abaixo.  

 

Caso haja transferência dos seus dados pessoais para fora do Brasil, a J. ASSY se 

certificará de que essa transferência ocorra em observância à legislação brasileira. 

 

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS? 

 

Você possui os seguintes direitos relativos aos seus dados pessoais: 

 

1. Saber se há algum tratamento com seus dados pessoais e quais dados são 

tratados; 

 

2. Corrigir ou solicitar a correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou 

desatualizados; 

 

3. Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos; 

 

4. Solicitar a eliminação dos dados coletados e utilizados com base no seu 

consentimento; 

 

5. Obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a J. ASSY 

compartilha os seus dados; 
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6. Revogar o seu consentimento, quando a atividade de tratamento se der mediante 

a sua coleta. 

 

Além disso, você pode exercer outros direitos que lhe são conferidos por lei. 

 

Para exercer os seus direitos, você pode entrar em contato com o Encarregado da J. 

ASSY, Tárley Germano, por meio do e-mail encarregado@assy.com.br. 

 

POR QUANTO TEMPO A J. ASSY TRATA OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

 

Os seus dados pessoais serão retidos pelo tempo que for necessário para cumprir a 

finalidade para a qual foram coletados, a menos que um período de retenção mais longo 

seja necessário para cumprir obrigações legais, resguardar os direitos da J. ASSY ou 

cumprir acordos judiciais/extrajudiciais.  

 

Para determinar o período de retenção de seus dados pessoais, a J. ASSY considera os 

seguintes critérios: 

 

• Se há uma obrigação legal, contratual ou outra de reter dados pessoais, ou se 

são necessários para fins de investigação ou litígio; 

• Se são necessários para manter registros comerciais e financeiros precisos. 

 

COMO A J. ASSY MANTÉM OS SEUS DADOS SEGUROS? 

 

A J. ASSY adota políticas e procedimentos que determinam como os dados pessoais 

devem ser tratados. Tais normas têm como objetivo garantir o tratamento adequado 

dos seus dados pessoais. 

 

Adota, também, medidas técnicas aptas a manter os seus dados pessoais seguros e 

protegidos de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 

perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou 

ilícito, sempre à luz das regras aplicáveis de proteção de dados e segurança da 

informação. 

 

CONTATO 
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Se você tiver dúvidas sobre como a J. ASSY trata os seus dados pessoais, entre em 

contato com o nosso Encarregado, por meio do e-mail encarregado@assy.com.br. 

 

ATUALIZAÇÃO 

 

Pode ser que algumas das informações aqui disponibilizadas sejam atualizadas ou 

alteradas. Por isso, aconselhamos que você consulte esse Aviso periodicamente. 

 

 


