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Bem-vindo(a)!  

 

Obrigado por acessar o site da Ponto Rural! 

 

 

Nossa página na web  (o “Site”) , situado no domínio 

PONTORURALAGRO.COM.BR, oferece informações sobre nossos serviços 

e produtos, bem sobre como entrar em contato. A Ponto Rural se 

encontra inscrita no CNPJ nº 86.960.945/0001-70 da razão social Ponto 

Rural Comercio e Distribuição de Insumos Agricolas Ltda e é situada na 

Avenida Luigi Amorese, nº 5390, Jardim Leonor, Londrina, Paraná, CEP 

86.071-020, telefone (43)3375-4000. 

 

Aviso de Privacidade do Site  

 

A Ponto Rural se reserva o direito de alterar os Termos de Uso e o 

Aviso de Privacidade a qualquer momento. O uso do Site após as 

alterações significa que o usuário concorda em ficar vinculado por tais 

alterações. Se qualquer disposição destes documentos for considerada 

ilegal ou inaplicável, eles serão considerados reduzidos na medida do 

necessário para fazer o ponto de vista jurídico e executivo e continuará a 

ser modificado. 

Documento fo i  e l abo rado  em conformidade com a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/18, LGPD), o Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/14), visando    trazer os principais pontos pertinentes 

ao tratamento de dados feito pela Ponto Rural. 

 

Termos de Uso do Site 

 

Ao navegar em nosso Site, esperamos que nossos usuários 

usufruam dele em conformidade com os Termos de Uso (os “Termos). 

Nesse sentido, elaboramos o presente  documento para explicitar as 

práticas aceitas em nossos domínios. 

 

 

Autorização do Uso  

 

Entende-se como “Usuário” todo aquele que estiver navegando pela 
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interface do website, independentemente de navegador ou dispositivo de 

utilizado para tal. Ao utilizar acessar esse Site, o Usuário declara aceitar 

os Termos e se compromete em cumpri-los. Caso você não concorde com 

os Termos, por favor não utilize nosso Site. 

 

Direitos Autorais 

 Todo conteúdo no Site é de propriedade da PONTO RURAL. Assim, 

todas as Leis que resguardam esse conteúdo quanto a propriedade 

intelectual e direitos autorais devem ser respeitadas. 

 

Foro 

 

 É eleito o Foro Central da Comarca de Londrina, para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes do presente Termo, com renúncia 

expressa de qualquer outro por mais benéfico que seja.  

Admite-se que o presente Termo poderá ser assinado por meios 

eletrônicos digitais e informáticos e as partes desde já, reconhecem as 

assinaturas como válidas e plenamente eficazes.  

 

 

Proibições Gerais 

O Usuário concorda em não:  

 Violar qualquer legislação aplicável, regra ou regulamento, sem 

limitação, no seu acesso e uso do Site;  

 Violar qualquer direito de propriedade intelectual, como: patente, 

direitos autorais, segredos comerciais e outros;  

 Violar os direitos de privacidade ou outros direitos de terceiro através 

de qualquer prática;  

 Violar ou tentar violar quaisquer medidas de segurança do Site;  

 Interferir de forma alguma na arquitetura, infraestrutura, identidade 

visual e conteúdo do Site;  

 Submeter qualquer informação imprecisa, falsa ou incompleta sobre 

você e/ou sua organização, incluindo nome, canais de contato, currículo, 

informações biográficas ou informações de emprego;  
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 Se passar por outra pessoa ou organização;  

 Utilizar o Site para divulgar ou vender produtos ou serviços para outros 

ou se envolver em atividades como concursos, sorteios ou esquemas de 

pirâmide.  

 Utilizar o Site para solicitar, obter ou armazenar dados pessoais ou 

senhas de outros Usuários.  

 Compartilhar qualquer tipo de conteúdo ofensivo, abusivo, violento, 

discriminatório ou ilegal através dos formulários digitais presentes no Site. 

 

Como usamos suas informações 

O Usuário concorda em: 

• Usar o Site somente para finalidades legítimas a fim de 

pesquisar serviços e oportunidades de emprego ofertadas pela 

Ponto Rural. 

• Fornecer informações completas, corretas, atualizadas e precisas 

sobre si e  sua companh ia .  

• Apenas submeter materiais que você tenha todos os direitos e licenças 

necessárias. 

 

 

Quando você usa nosso site 

 

Quando você usa nosso site para navegar em nossos produtos e 

serviços e visualiza as informações que disponibilizamos, vários cookies são 

usados por nós e por terceiros para permitir que o site funcione, bem como 

coletar informações úteis sobre os visitantes, que ajudam a tornar sua 

experiência de usuário melhor. 

 

Alguns dos cookies que usamos são estritamente necessários para o 

funcionamento do nosso site, e não pedimos o seu consentimento para 

colocá-los no seu computador.  

 

 

Esses cookies são mostrados abaixo: 
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Nome do Cookie Propósito 

 

Cookies de marketing 

São utilizados para rastreamento e eficácia de 

publicidade através do fornecimento de anúncios 
mais relevantes e interessantes para o Usuário. 

 

 

Cookies analíticos 

Servem para que possamos compreender as 
interações do usuário com o Site, no entanto 

esses dados são anonimizados, não sendo 

considerados pessoais. 

 

 

DADOS PESSOAIS  

 

A LGPD trouxe consigo vários conceitos que são muito importantes para 

que você consiga exercer seus direitos como Titular de Dados. A seguir, 

trazemos a descrição de alguns desses conceitos:  

 

Um Dado Pessoal é qualquer informação que permita a identificação de 

uma pessoa viva, como: nome, CPF, endereço, idade, sexto e outros. O 

Titular de Dados é a pessoa física a qual os dados tratados se referem. Já 

o Tratamento por sua vez é toda operação realizada com dados pessoais, 

como: coleta, recepção, produção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, armazenamento, eliminação, 

avaliação e outros.  

 

Existem Dados Pessoais Sensíveis, que são os dados referentes a raça, 

religião, opinião política, sindical, filosófica ou religiosa, sexualidade e vida 

sexual, dado genético ou biométrico. O tratamento destes é mais delicado 

justamente por sua natureza discriminatória.  

 

Os Dados Anonimizados, em contrapartida, são todos aqueles que não 

podem ser utilizados para identificar o seu titular por meios técnicos 

razoáveis.  

 

O Encarregado pela Proteção de Dados Pessoais (ou DPO) é quem se 

estabelece como canal de comunicação entre o titular de dados, os agentes 

de tratamento e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Já a 

ANDP é o órgão público responsável pelo zelo, implementação e fiscalização 

da LGPD. 
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Dados que coletamos 

Para lhe fornecer acesso à certas funcionalidades de nossa 

plataforma (Por exemplo: Fale Conosco, Trabalhe conosco e Programas 

de Ponto), precisamos de certos dados. Informações fornecidas 

diretamente por você: 

 

• Dados de Contato: Nome, e-mail, telefone, cidade, estado, coletados 

através de um campo em nosso site. 

• Dados de Candidatura para Vagas: Nome completo, e-mail, telefone, 

mensagem, currículo e um campo descritivo para o candidato. 

Coletados através de um campo em nosso site. 

• Dados para o programa Ponto Clube: Usuário e senha para acessar 

o programa, coletados através de um campo em nosso site. Esses 

dados podem ser fornecidos a parceiros onde são endereçados a 

sites parceiros para informar os seus dados, com o que concordam 

e autorizam o fornecimento dos dados.  

 

 

Informações geradas quando você usa nosso Site  

•  Dados Comportamentais: Páginas mais clicadas e outras 

informações das interações com conteúdo do site. Esses dados, 

porém, são anonimizados, não sendo    considerados dados pessoais. 

 

 

 

Finalidade da coleta 

 

A Ponto Rural utiliza os dados coletados para algumas finalidades:  

 

 Comunicação: Para nos comunicarmos com Usuários que desejem entrar 

em contato com a Ponto Rural ou solicitem orçamentos de algum de 

nossos serviços. Dados utilizados: Nome, telefone, e-mail, cidade, estado. 

 

 Obrigações Legais: Para cumprir com processos de coleta instituídos na 

lei (como na Lei 12.965/2014) e formalidades administrativas, realizar 

investigações e prevenção de invasões, gerenciar eventos adversos e 

realizar auditorias. 
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Segurança 

Todos os seus dados são confidenciais e somente as pessoas com as 

devidas autorizações terão acesso a eles. Qualquer uso destes estará de 

acordo com o presente Aviso. Nesse sentido, a Ponto Rural: 

▪ Empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado para garantir 

a segurança dos nossos sistemas e dos seus dados. 

▪ Se compromete a informar ao Titular, a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais e aos órgãos regulatórios competentes 

qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou 

prejuízo relevante. 

▪ Restringirá os acessos aos dados de acordo com a necessidade de 

utilização e tratamento deles. 

 

 

Tempo de armazenamento  

Na Ponto Rural, dados de nossos usuários são armazenados pelo 

tempo necessário para prestação de serviço ou demanda solicitada, ou 

por prazo indeterminado enquanto o titular de dados mantiver 

relacionamento com a empresa visando uma maior facilidade em futuros 

contatos comerciais. 

 

Qualquer solicitação de eliminação de dados coletados por 

consentimento ou em razão do exercício de direitos por titulares serão 

analisadas e cumpridas mediante procedimento de verificação de 

identidade. Para maiores esclarecimentos enviar e-mail para: 

dpo@pontoruralagro.com.br. 

 

 

Compartilhamento de dados 

 

A Ponto Rural não realiza o compartilhamento de dados pessoais com 

terceiros, salvo para cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou para 

responder judicialmente quando for devidamente solicitada. 
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Seus direitos como titular de dados 

 

Por lei, você pode nos perguntar quais são as informações que temos 

sobre você, e você pode nos pedir para corrigi-las se elas forem imprecisas. 

Se solicitamos seu consentimento para processar seus dados pessoais, 

você poderá retirar esse consentimento a qualquer momento. 

 

Se estivermos processando seus dados pessoais por motivos de 

consentimento ou para cumprir um contrato, você pode nos solicitar uma 

cópia das informações em um formato legível para que você possa 

transferi-las para outro provedor. 

 

Se estivermos processando seus dados pessoais por motivos de 

consentimento ou interesse legítimo, você poderá solicitar que seus dados 

sejam apagados. 

 

Você tem o direito de nos pedir que interrompemos o uso de suas 

informações por um período, se acreditar que não estamos fazendo isso 

legalmente. 

 

Poderá, ainda, solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de 

dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com 

este Termo. 

 

Finalmente, em algumas circunstâncias, você pode nos pedir para não 

tomar decisões, que afetem você, usando o processamento automatizado 

ou o perfil. 

 

Para enviar uma solicitação sobre seus dados pessoais por e-mail, 

correio ou telefone, use as informações de contato fornecidas acima na 

seção Quem Somos desta política. 

 

O seu direito de reclamar 

 

Se você tiver uma reclamação sobre o uso de suas informações, 

preferimos que você entre em contato diretamente conosco para que 

possamos encaminhar sua reclamação.  

Para maiores esclarecimentos enviar e-mail para: 

dpo@pontoruralagro.com.br. 

mailto:dpo@pontoruralagro.com.br
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Atualizações para esta política de privacidade 

 

Revisamos regularmente e, se apropriado, atualizamos esta política 

de privacidade de tempos em tempos, e conforme nossos serviços e uso 

de dados pessoais evoluem. Se quisermos usar seus dados pessoais de 

uma forma que não identificamos anteriormente, entraremos em contato 

para fornecer informações sobre isso e, se necessário, solicitar o seu 

consentimento. 

 

Atualizaremos o número da versão e a data deste documento toda 

vez que ele for alterado. 

 
 

Como entrar em contato  

 
A Ponto Rural é uma entidade responsavel pelo processamento de 

suas informações pessoais e assegurada pela Legislação Brasileira de 

Proteção de Dados, LGPD. A referida legislação define o Encarregado do 

Tratamento de Dados Pessoais, figura análoga ao Data Protection Officer 

(“DPO”) da legislação europeia.  

O DPO é a pessoa é responsável por fazer a ponte entre as 

solicitações do  titular de dados e a empresa. 

A Ponto Rural nomeou Tania Ogasavara como o Encarregado de 

Tratamento de Dados Pessoais (DPO). Em caso de dúvidas, reclamações  

ou demanda de exercício dos seus direitos, entre em contato através do 

endereço  eletrônico dpo@pontoruralagro.com.br 

Outras formas de contato podem ser realizadas pessoalmente, 

através do contato abaixo: 

 

Ponto Rural Comercio e Distribuição de Insumos Agrícolas LTDA 

Endereço: Avenida Luigi Amorese, 5390  

Jardim Leonor – Londrina- Pr 

Telefone: (43) 3375-4000 

 

mailto:dpo@pontoruralagro.com.br

