
Política de Privacidade 

O Grupo Agroceres, no exercício de suas atividades, coleta e armazena informações sobre as pessoas físicas 

ou jurídicas com as quais se relaciona. 

Estas informações incluem: 

• Informações necessárias para cumprir com as obrigações legais e fiscais da empresa, tais como 

CPF/CNPJ, IE, Razão Social, Endereço de Entrega, Conta Bancária e outras. 

• Informações necessárias para a concessão de crédito, tais como comprovantes de renda, patrimônio 

e outras. 

• Informações usadas para entender melhor o perfil de nossos clientes e fornecedores tais como 

tamanho, atividade e outras. 

• Informações de contato, tais como e-mail e telefone, que poderão ser usadas para cobrança, 

atendimento técnico e comercial, e envio de informações que o Grupo Agroceres acredita serem do 

interesse do recipiente. 

• Informações fornecidas pelo próprio usuário cadastrado em nossos serviços de informação. 

• Informações coletadas e armazenadas pelo serviço Google Analytics, sobre a maneira em que os 

visitantes utilizam os sites da empresa. 

A informações coletadas são armazenadas por tempo indeterminado em nossos servidores no Brasil, ou em 

servidores de terceiros contratados pelo Grupo Agroceres, no Brasil ou no exterior. 

As informações armazenadas pelo Grupo Agroceres podem ser acessadas: 

• Por profissionais autorizados do Grupo Agroceres que, de acordo com o Código de Conduta da 

empresa, se comprometem com o sigilo absoluto das informações. 

• Por usuários externos cadastrados nos sistemas de informação da empresa, mediante o uso de senha. 

A senha, que deve ser protegida pelo usuário, permite acesso restrito aos seus próprios dados. 

Seguem os links para as políticas de privacidade dos terceiros contratados pelo Grupo Agroceres: 

https://google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/partners/  

https://policies.google.com/privacy 

https://policies.google.com/terms 

https://privacy.microsoft.com/pt-br/privacystatement 
 

 

O Grupo Agroceres reserva o direito, a seu exclusivo critério, de modificar, alterar, acrescentar ou remover 

partes deste documento a qualquer momento. 

Este documento foi alterado pela última vez em 01/08/2020. 
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