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Política de Privacidade

1. Resumo desta Política

Esta Política de Privacidade de Dados tem o objetivo de tornar transparente a forma

como nós, na TERRAS, realizamos o tratamento de dados pessoais. Buscamos ser

claros, mas caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para nos contatar por meio da

Central de Privacidade da TERRAS, teremos grande satisfação em esclarecer.

Os termos desta política são aplicáveis para todos os sistemas e produtos da TERRAS

APP SOLUTIONS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA e apresentam como os

dados pessoais podem ser coletados, utilizados, protegidos e eliminados. E quando

houver necessidade de compartilhamento, nós deixaremos isso claro também.

Na busca constante por melhorias, esta política poderá sofrer atualizações com o

passar do tempo, mas sempre que isso ocorrer, iremos mantê-la disponível.

Esta política reforça nosso comprometimento com a segurança e transparência no

tratamento de dados pessoais em nossos serviços e foi elaborada conforme os

requisitos da legislação brasileira sobre privacidade de dados, a Lei nº 13.709/2018

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Tenha uma boa leitura!

2. Introdução

Se a responsabilidade com os recursos naturais da Amazônia é a sua prioridade,

temos boas notícias: é a nossa também. A TERRAS fornece aplicativos inovadores

para gestão da propriedade rural, monitoramento de risco socioambiental e

rastreabilidade de produtos agrícolas, florestais madeireiros e não-madeireiros, tudo

para garantir o desenvolvimento sustentável do seu negócio a partir de crédito rural de

instituições financeiras. Neste sentido, para que possamos executar estes serviços,

necessitamos coletar alguns dados pessoais, sempre com transparência e segurança,

respeitando os direitos dos Titulares referentes aos dados coletados.

A sua aceitação aos termos desta Política de Privacidade significa a sua autorização

para que a TERRAS APP SOLUTIONS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, com

sede na Rua Antônio Barreto nº 130, SALAS 1505 1507 1508 E 1509, na Cidade de
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Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.039.749/0001-12 possa

exercer o tratamento de seus dados pessoais coletados na função de Controlador, ou

seja, como responsável pelo privacidade dos dados pessoais tratados, conforme as

finalidades declaradas.

Da mesma forma que, ao aceitar os termos desta Política de Privacidade, você se

compromete a fornecer apenas dados pessoais verdadeiros, atuais e precisos, sejam

eles próprios, sejam de outros Titulares confiados para que você execute as

operações associadas ao uso de nossas Soluções. Este comprometimento abrange a

não alteração da sua identidade ou de seus dados pessoais.

Nas possíveis situações em que a TERRAS recebe dados pessoais a partir do

compartilhamento (conforme definido na LGPD, Art. 5º, inciso XIV; Art. 7º § 5º)

possivelmente a TERRAS assumirá a função de Operador desses dados,

comprometendo-se igualmente pela manutenção das práticas de segurança

necessárias para proteção desses dados.

Sobre a coleta, ela poderá ocorrer das seguintes maneiras: 1) fornecidas e

consentidas diretamente pelo Titular, 2) recebida de Pessoas Jurídicas (com a função

de Controlador), com vínculo contratual com a Terras ou 3) por meio de consultas em

bases declaradas públicas.

Qualquer necessidade, dúvida ou mesmo eventuais reclamações, conforme seus

direitos, você tem um canal de comunicação aberto com nosso DPO (Encarregado de

Privacidade de Dados) por meio da Central de Privacidade ou diretamente pelo

seguinte endereço de e-mail: dpo@terras.agr.br.

3. A quem e quando se aplica

Esta Política de Privacidade tem aplicação à TERRAS, a Instituições que contratam os

serviços da TERRAS e a você, Titular de dados, que se relaciona conosco de forma

direta ou indireta.

E quando pode haver coleta de seus dados? Nós explicamos! Ela pode ocorrer nas

seguintes situações:

● Acesso e utilização de nossas Soluções.

● Criação de uma conta de uso de um dos nossos sistemas.
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● Quando alguma instituição compartilha dados pessoais conosco para execução

de análises socioambientais, legais e de produção.

● Ao acessar nossa página Corporativa – https://terras.agr.br.

● Para firmar contratos relacionados aos nossos serviços.

● Durante processos seletivos.

● Quando você entrar em contato com nossa central de atendimento.

Apenas em situações bem específicas nós poderemos utilizar seus dados pessoais

coletados para prospecção, mas não se preocupe, nós deixaremos estas situações

claras para você. Veja abaixo:

● Quando você desejar participar de alguma campanha promocional da

TERRAS.

● Ao se inscrever em nosso blog para recebimento de algum material informativo

que possamos disponibilizar.

● Ao utilizar a nossa solução Terras Crédito Rural, quando houver o cadastro do

proponente a crédito em um registro feito pelo projetista para solicitação de

uma análise socioambiental, geralmente visando a obtenção de crédito com

alguma instituição financeira.

● A partir de serviços de busca em fontes de dados públicos, como redes sociais,

por exemplo. Estas buscas sempre são modeladas para filtrar apenas pessoas

que apresentam um perfil que tenha interesse em nossos serviços.

Também existem algumas situações em que coletamos dados pessoais a partir de

parceiros, e mesmo nestas situações o tratamento é feito de forma segura, visando

aprimorar a experiência de uso de nossos serviços. Por exemplo, não coletamos

dados referentes a sua localização quando você acessa alguma de nossas soluções.

4. Dados coletados

Conforme o tipo de serviço, nós podemos necessitar de dados pessoais diversos que
coletamos a partir de uma das seguintes possibilidades:

● Recebidos por Pessoas Jurídicas (geralmente com a função de Controlador)
com vínculo contratual com a TERRAS.

● Com o fornecimento do seu consentimento.
● Para que possamos realizar alguma operação legal ou regulatória, vinculada a

nossas obrigações.
● Para execução contratual que envolva o Titular como uma das partes,

abrangendo também os procedimentos preliminares.
● Para buscar aprimorar a experiência de uso de nossas Soluções.
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● De forma automática, por meio do uso de nossas Soluções.
● Por meio de análises em bases declaradas públicas.

A execução das operações de nossos serviços ocorre visando a coleta e tratamento
da quantidade mínima de dados pessoais necessários.

Durante a execução de alguns de nossos serviços, nós podemos enviar alguns dados

coletados para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a fim de

consultar dados relacionados a uma determinada análise socioambiental.

Os resultados das análises realizadas podem ser enviados para Instituições

Financeiras que possuem vínculo contratual com a TERRAS.

E quais são os tipos de dados que podem ser coletados pela TERRAS? Isso vai variar

de acordo com o serviço e o perfil de uso, mas abrangendo tudo, são estes:

Terras Crédito Rural

● Nome Completo;

● Número de CPF;

● Endereço de E-mail;

● Número de Telefone;

● Número do Conselho de Classe;

● Estado civil;

● ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

Terras Monitoramento

● Nome Completo;

● Número de CPF;

● Número de RG;

● Endereço residencial;

● Nacionalidade;

● Profissão;

● Idade;

● Filiação;

● Regime de bens;

● Endereço de E-mail;

● Número no Crea;

● Estado civil;
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Terras Gestor

● Nome Completo;

● Número de CPF;

● Número de RG;

● Número de Telefone;

● Endereço residencial;

● Nascimento;

● Nacionalidade;

● Naturalidade

● Filiação;

● Nome do cônjuge;

● RG do cônjuge;

● Nacionalidade do cônjuge;

● Naturalidade do cônjuge;

● Nascimento do cônjuge;

● Endereço do cônjuge;

● Filiação do cônjuge;

● Regime de bens;

● Endereço de E-mail;

● Número no Crea;

● Estado civil;

BusCAR

● Nome Completo;

● Endereço de E-mail;

● Número de CPF;

● Endereço de IP de navegação.

Além do tratamento de dados pessoais no uso dessas nossas soluções tecnológicas,

também poderá haver tratamento quando a Terras estiver realizando seus serviços de

sustentação associados a outros sistemas.

Convidamos você a acessar nossa central de privacidade para conhecer o ciclo de
vida do tratamento de dados pessoais de cada um de nossas Soluções, lá você
conseguirá ver o tipo de dado coletado por cada uma delas.
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A partir da obtenção desses dados, quando o tratamento envolve uma análise
socioambiental, outros dados serão gerados relacionados ao resultado da
classificação realizada que contemplam as seguintes categorias:

● Classificação quanto à presença ou não de trabalho escravo;

● Classificação quanto à presença ou não de embargos ou infrações do

Ibama;

● Classificação quanto à presença ou não de embargos do ICMBio;

● Classificação quanto à presença ou não de DAP (Declaração de Aptidão

ao Pronaf);

● Sítios Arqueológicos, Áreas sujeitas a inundações e deslizamentos.

5. Dados expostos publicamente

Visando obter percepções e feedbacks dos clientes e potenciais clientes da

Terras, podemos coletar informações que você mantenha publicamente

acessível, a fim de aprimorar nossos serviços e ofertá-los da melhor forma.

6. Sobre o uso de seus dados pela Terras

O tratamento de seus dados pessoais está associado a um conjunto de

finalidades referentes aos nossos serviços.

A utilização desses dados ocorre conforme essas finalidades, que podem ser:

● Realizar análise Socioambiental;

● Realizar fiscalização de operação de crédito rural utilizando sensoriamento

remoto;

● Realizar ações automatizadas relacionadas a gestão de produção para apoiar

a assistência agrícola e melhorar a produtividade;

● Divulgação sobre Produtos e Serviços ofertados pela Terras que possam ser

de interesse do Titular;

● Identificação, autenticação e autorização de usuários de nossas soluções;

● Prospecção de futuro estabelecimento de contrato;

● Realizar ações automatizadas relacionadas a gestão de produção para apoiar

a assistência agrícola e melhorar a produtividade;

● Captação de talentos;

● Gestão Contábil;

● Rotinas relacionadas a administração de pessoal;
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● Divulgação sobre Produtos e Serviços ofertados pela Terras que possam ser

de interesse do Titular;

● Gestão de contratos.

7. Situações em que a Terras pode compartilhar dados pessoais

Existem algumas situações específicas em que poderemos compartilhar os

dados pessoais para que possam cumprir com a finalidade de nossos serviços

ou obrigações legais impostas à Terras, mas claro, em hipótese alguma iremos

compartilhar com terceiros com propósitos estranhos à estas condições.

Desta forma, podemos compartilhar dados pessoais com um Projetista, um

Produtor Rural ou uma Instituição Financeira, quando concluída uma

determinada análise socioambiental ou monitoramento sensorial de terras.

Em outro aspecto, poderemos compartilhar dados pessoais em resposta a uma

solicitação realizada diretamente por uma instituição cliente da Terras, na qual

é mantido um vínculo contratual. Nestas situações, a Terras receberá esses

dados dessa instituição (que terá a função de Controlador) e compartilhará o

resultado da análise realizada, conforme o tipo do serviço.

Nos casos em que você contratar algum dos serviços da Terras que possuem

necessidade de pagamento, poderemos compartilhar alguns dados

necessários com nosso fornecedor autorizado de pagamentos (gateway de

pagamento) para que este possa efetivamente processá-lo.

Com a finalidade de ofertar nossos serviços que possam ser de seu interesse,

também podemos compartilhar seus dados com serviços de CRM (Customer

relationship management) fornecidos por instituições terceiras, mas em bases

de uso exclusivamente da Terras.

Por fim, podemos também compartilhar dados pessoais com alguma

Autoridade Pública, na qual a Terras tem a aplicabilidade legal de assim

proceder.

Elencamos para você as finalidades associadas a cada uma dessas situações,

veja:
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● Compartilhamento com Projetista

Finalidade: Vinculada a análise socioambiental, para submissão da

proposta visando a contratação do serviço de crédito junto à Instituição

Financeira.

● Compartilhamento com Organizações de Produtores Rurais

Finalidade: Vinculada à Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER),

para a organização do cadastro dos Produtores Rurais,

acompanhamento de visitas, de produção e de produtividade.

● Compartilhamento Instituição Financeira

Finalidade: Vinculada a análise socioambiental ou monitoramento por

sensoriamento remoto, para efetivação da contratação e análise da

conformidade do serviço de crédito junto à Instituição Financeira.

● Gateway de Pagamentos

Finalidade: Processar o pagamento do serviço contratado por você, se

for o caso.

● Relacionamento com o Cliente

Finalidade: Aperfeiçoar nossos serviços, site, aplicativo e soluções

conforme a preferência de nossos clientes.

● Compartilhamento com Autoridade pública

Finalidade: Para cumprimento de uma obrigação legalmente ou

regulatória imposta à Terras.

8. Manutenção de dados pessoais

Para que possamos executar nossos serviços, precisamos manter alguns

dados pessoais vinculados às operações realizadas e as obrigações legais e

regulatórias aplicáveis a Terras. Os dados pessoais que coletamos são tratados

e mantidos em ambiente seguro.
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A Terras sempre busca a adoção de práticas que visam manter esses dados

apenas pelo tempo necessário, mas é importante frizar que em diversos casos,

mesmo após o cancelamento da contratação de um determinado serviço, pode

haver a necessidade de continuarmos com os dados pessoais vinculados para

fins de auditoria, implicações legais ou regulatórias ou mesmo para legitimar

direitos da Terras. Contudo, também é importante destacar que essa

manutenção de dados está associada a uma finalidade e base legal declarada.

9. Exclusão de dados pessoais

Além de coletar e tratar a quantidade mínima necessária de dados pessoais

para realizar nossas operações, também mantemos uma monitoração

constante sobre o tempo que precisamos manter esses dados, sendo eles

excluídos quando não mais se fizerem necessários, conforme finalidade

declarada de nossos serviços e implicações legais e regulamentares.

10. Os direitos do titular de dados pessoais

Conforme previsto na Lei de privacidade (LGPD, Lei 13.709), os titulares de

dados pessoais possuem direitos sob o tratamento de seus dados. Você

poderá interagir com a Terras para obter quaisquer esclarecimentos sobre o

possível tratamento de seus dados pessoais realizado por nós, de forma

facilitada e gratuita.

Para exercer esses direitos, é necessário que você formalize sua requisição

por meio da Central de Privacidade da Terras, detalhando a sua solicitação em

relação aos seus dados pessoais, que pode ser:

● Confirmação do tratamento pela Terras.

● Relação dos dados pessoais que estão sendo tratados.

● Correção de dados que eventualmente estejam incompletos, com erros

ou desatualizados.

● Solicitação de anonimização (é uma descaracterização de via única),

bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou

tratados ilegalmente. Esta solicitação não implica necessariamente no
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atendimento, visto que a Terras irá avaliar se não há nenhum

impedimento legal ou regulatório para atendimento da solicitação.

● Portabilidade de seus dados a outro fornecedor.

● Esclarecimento sobre o tratamento do dado, bem como as

consequências em caso de não consentimento, para as situações

aplicáveis.

● Solicitação de revogação do consentimento, solicitando a exclusão dos

dados e término do tratamento, resguardadas as situações em que

houver um embasamento legal ou regulatório que justifique a

manutenção dos dados.

● Identificação do Controlador responsável pelo tratamento, seus contatos

e as entidades públicas ou privadas em que houve o compartilhamento

de seus dados.

● Finalidade do tratamento declarada.

● Forma e duração do tratamento.

● Se os dados foram compartilhados com outros agentes de tratamento e

qual é a finalidade desse compartilhamento.

● Responsabilidades dos agentes de tratamento, para execução das

operações declaradas.

● Solicitação de esclarecimentos ou reivindicação de alterações de seus

dados pessoais, resguardados os casos de impossibilidade de mudança

em artefatos e efeitos produzidos em versões anteriores.

● Esclarecimento sobre as operações de tratamento de dados pessoais

realizadas de forma automatizada.

Em todos os casos, é facultada à Terras a não revelação de informações que

expõe segredos de seu negócio e suas operações.

11. Transferência internacional de dados pessoais

O ambiente computacional da Terras está hospedado majoritariamente no

território brasileiro, contudo, podem haver situações em que a Terras opte pela

hospedagem fora do Brasil. Quando isso ocorrer, adotaremos todas as

medidas prévias de avaliação sobre o cumprimento dos requisitos relacionados

à segurança da informação e privacidade de dados pessoais.
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12. Segurança da informação

A adoção de práticas de segurança faz parte da implementação e fornecimento

de cada uma de nossas soluções, é um aspecto fundamental para nós. A

Terras adota diversas medidas para manter os dados coletados com o nível

adequado de integridade, confidencialidade e disponibilidade.

Contamos com uma equipe capacitada e qualificada que implementa de forma

constante melhores práticas de segurança da informação, reconhecidas

mundialmente. De forma geral essas medidas vão desde a proteção do canal

de troca de dados, passam por camadas de controle de acesso, tratamento,

reutilização, auditoria e chegam à proteção no dado armazenado e descartado.

Veja agora alguns desses principais mecanismos:

● Múltiplo fator de autenticação para acesso a nossas Soluções.

● Criptografia para dados armazenados e em trânsito.

● Controle de comunicação de rede com nossos ativos computacionais.

● Monitoramento do ambiente.

● Análises e testes contínuos de segurança da informação.

● Auditorias periódicas.

● Entre outros.

Importante notar que a segurança depende também de você, então é

fundamental que não compartilhe sua senha e sempre avalie se está postando

seus dados em nossos serviços oficiais.

13. Consentimento para tratamento de dado pessoal

Existem algumas operações em que a Terras necessitará do seu

consentimento para poder realizar o tratamento de seus dados pessoais, até

mesmo porque esta é uma das bases legais previstas na LGPD para autorizar

o tratamento de dados pessoais.

A sua concordância declarada por meio de nossas soluções, representa uma

das formas de coleta de consentimento apresentada e fornecida à Terras,

visando a autorização para o tratamento conforme finalidade declarada.

página 13 de 14

_______________________________
Terras App Solutions

Rua Antônio Barreto nº 130, Edifício Village Office, Sala 1508 - Bairro Umarizal - CEP: 66.055-050 - Belém - Pará - Brasil
Fone: +55 91 3204-2940



Política de Privacidade

Importante lembrar que o tratamento de seus dados pessoais é condição

necessária para que consigamos fornecer nossos serviços à você.

14. Atualizações nesta Política de Privacidade

A Terras poderá atualizar esta política a qualquer tempo. Sempre que houver

mudanças relevantes, relacionadas aos aspectos de tratamento de dados

pessoais, informaremos a você.

15. Nossa Central de Privacidade

Te convidamos mais uma vez a conhecer nossa Central de Privacidade. Lá nós

fortalecemos a nossa transparência sobre o tratamento de dados pessoais em

nossas operações e deixamos um canal aberto para que você possa nos

acionar sempre que precisar.

Você pode contatar o Encarregado de Privacidade de Dados (DPO) da Terras

por meio do seguinte endereço de e-mail: dpo@terras.agr.br

Estamos à disposição!
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