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1.

INTRODUÇÃO 


AtravésdesuagovernançainternaegestõesqueenglobamasquestõesrelativasàPrivacidade
eProteçãodeDadosa: 


PLANOVALE – ASSESSORIA AGRÍCOLA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
(“PLANOVALE”) 
CNPJ11.181.899/0001-02 
Rua25dedezembro,nº1263 
CEP85950-000 

estabeleceapresenteP
 olíticaE
 xternad
 eP
 rivacidade(“Política”). 



2.

OBJETIVO 


Através desta Política, a PLANOVALE estabelece as formas pelas quais serão coletados,
acessados, tratados, armazenados, utilizados, protegidos e compartilhadas as informações e
Dados Pessoais disponibilizados por fornecedores, clientes, prestadores de serviço, parceiros
denegócios,consultores,terceiros,órgãospúblicoseentidadescomasquaisexistainteração
oumantenharelação. 

Pela transparência e ética em que se pautam as atuações da PLANOVALE e visando uma
maiorproximidadecomostitularesdedadospessoais,disponibiliza-se,aofinaldestaPolítica,
o contato para esclarecimento de dúvidas ou informações relacionadas à Privacidade e
ProteçãodeDados. 

3.

DEFINIÇÕES 


Para a leitura desta Política, os presentes termos relacionados à privacidade e proteção de
dadosdevemserentendidos:  


▪

Dado Pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou
identificável; 






NOTA:A
 R
 EPRODUÇÃOO
 UI
 MPRESSÃOD
 ESTED
 OCUMENTOO
 T
 ORNAU
 MAC
 ÓPIAN
 ÃOC
 ONTROLADA 
TODOSO
 SD
 IREITOSR
 ESERVADOS- V
 EDADAC
 ÓPIAO
 UR
 EPRODUÇÃON
 ÃOA
 UTORIZADA-P
 LANOVALE2
 021




Tipodedocumento: 
POLÍTICACORPORATIVA 



▪



Páginas: 
07 


Nomedodocumento: 
POLÍTICAEXTERNADE
PRIVACIDADE 


Classificaçãoda
publicidade: 
EXTERNA 

Versão: 
V01/2021 

Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opiniãopolítica,filiaçãoasindicatoouaorganizaçãodecaráterreligioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico,quandovinculadoaumapessoanatural; 


▪

Titular: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de
tratamentocomo,porexemplo,nossosclientes; 



▪

Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se
referem a coleta,produção,recepção,classificação,utilização,acesso,reprodução,
transmissão,

distribuição,

processamento,

arquivamento,

armazenamento,

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência,difusãoouextração; 


▪

Finalidade: motivo peloqualodadopessoalserátratado.Afinalidadedeveráser
legítima,específica,explícitaeinformadaaotitular; 



▪

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competemasdecisõesreferentesaotratamentodeDadosPessoais; 



▪

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direitopúblicoouprivado,querealizao
tratamentodeDadosPessoaisemnomedocontrolador;



▪

Encarregado(a) pelo Tratamento de Dados Pessoais: pessoa indicada pelo
controladoreoperadorparaatuarcomocanaldecomunicaçãoentreocontrolador,
ostitularesdosdadoseaAutoridadeNacionaldeProteçãodeDados(ANPD); 



▪

BancodeDados:conjuntoestruturadodeDadosPessoais,estabelecidoemumou
emvárioslocais,emsuporteeletrônicooufísico; 


▪

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): A Lei nº 13.709 de 14de
agostode2018,tambémconhecidacomoLeiGeraldeProteçãodeDadosPessoais,
ouaindaLGPD,dispõelegalmentesobreotratamentodeDadosPessoaisnoBrasil,
tanto por meios digitais e físicos, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comoobjetivodeprotegerosdireitosfundamentaisde
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural. 
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OSD
 ADOSF
 ORNECIDOSÀ
 P
 LANOVALED
 ES
 EGUROS 


APLANOVALEprotegeaprivacidadedosseusclientesedopúblicoemgeral,demodoque
qualquerDadoPessoalfornecidoserátratadocomomaisaltoníveldecuidadoesegurança,
sendoutilizadoapenaspelasfinalidadesdeterminadasnestaPolítica. 

A coleta de dados dependerá de qual das frentes está sendo contratada ou cotada. A
PLANOVALE possui atuação no Planejamento Agrícola (planejamento para a colheita),
Agricultura de Precisão (estudo de variabilidade espacial em pontos georreferenciados), e
Corretora de Seguros (Seguros auto, agrícola, de vida, empresarial, residencial, de
responsabilidadecivil,propriedaderural,entreoutros). 

Confere-seosdados( essencialmente)fornecidosparacadaumdosprocessos: 

PROCESSO 

DADOSC
 OLETADOS 
Quando há o cadastramento de dados e informações
para a compra de seguros, a depender dequalproduto
está sendo adquirido.Essencialmente,sãofornecidasas
seguintesinformações: 

Dados cadastrais (nome, documentos de identificação,
endereço,telefone,estadocivil),informaçõesfinanceiras
paracadastroemplataformasdepagamento. 

Cadastro,cotaçãoe
atendimento 


Podem ser fornecidosDadosPessoaissensíveisadependerdo
produto oferecido, de modo que serão coletados dados
específicos para completar com a especificidade de cada
produto. 

Em alguns casos,podemsercoletadosdadosdosveículoseo
documento,alémdecomprovaçãoparaatividadesprofissionais
específicasoulaudos. 
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Quando há o registro sobre um Sinistro, algumas



informações específicas podem ser coletadas, adepender



do relato da dinâmica do acontecimento.Essencialmente,



serãofornecidososseguintesDadosPessoais: 







Nome do segurado, número da apólice, CPF ou CNPJ,



telefonedosegurado,e-maildosegurado,dadossensíveis

RegistrosobreSinistros 

(por exemplo, para seguro de vida pode acarretar no
acessoaoslaudosdeóbitoedeeventuaisexames). 

Podem ser fornecidosDadosPessoaissensíveisadependerdo
produto oferecido, de modo que serão coletados dados
específicos para completar com a especificidade de cada
produto. 

Em alguns casos,podemsercoletadosdadosdosveículoseo
documento,alémdecomprovaçãoparaatividadesprofissionais
específicasoulaudos. 




CotaçãodeSeguroAgrícola
porWhatsApp 

Para contato através do WhatsApp disponibilizadopara
atendimento,serãofornecidososseguintesdados: 
Nome,celularemensagemaserenviada. 

Contato 
(Planejamentoagrícola,
agriculturadeprecisãoe
corretoradeseguros) 

Paracontatoatravésdowebsite,serãofornecidososseguint
dados: 
Nome,celular,e-mail,mensagem. 


Para o formulário de Fale Conosco através do website,
TrabalheConosco 

serãofornecidososseguintesdados: 
Nome, cidade, estado, e-mail, endereço, telefone
residencial, telefone celular, instituição de ensino,
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escolaridade, curso, observações(dousuário),eoenvio
dearquivocomocurrículo. 




5.

OSD
 ADOSC
 OLETADOSP
 ELAP
 LANOVALE 


Câmerasdesegurançanaslojas,quecaptamimagensdotrânsitodepessoas. 

OwebsitedaPLANOVALErealizaacoletadecookiesduranteanavegaçãodousuárioafim
de oferecer um melhor e mais personalizado desempenho nesta plataforma. A Política de
Cookiespodeseracessadaparaconferirmaissobreestacoleta.  

6.

PARAQ
 UES
 ÃOT
 RATADOSO
 SD
 ADOSP
 ESSOAIS? 


A PLANOVALE utilizará os Dados Pessoais coletados para atingir quaisquer dos seguintes
propósitos: 


▪

DesempenhosatisfatóriodonegóciodaP
 LANOVALE; 

▪

Criação,alteraçãoemanutençãodoscadastrosdopúblicoemgeraldaP
 LANOVALE; 

▪

Cotação de seguros juntos às seguradoras parceiras, mesmo quando não houver
contrataçãodoproduto; 

▪

Obtenção de estatísticas genéricas para identificação do perfil de nossos eventuais
clientesepúblicogeral,alémdodesenvolvimentodenossascampanhas; 

▪

ProtegerosdireitosdosclientesedopúblicoemgeraledaprópriaP
 LANOVALE; 

▪

Reclamardireitossobrecréditoseinadimplementos; 

▪

Ações,anúnciosecontratospublicitários; 

▪

Atendimento e relacionamento com os eventuais clientes e público em geral, bem
comoamelhoriacontínuadoserviçoprestadopelaP
 LANOVALE; 

▪

Atendimento de obrigação legal ou exigência de lei aplicável; em resposta a
procedimentoslegais;emrespostaaumpedidodaautoridadelegalcompetente;para
protegernossosdireitos,privacidade,segurançaoupropriedade;parafazercumpriros
termosdequalqueracordooucontratosnecessáriosou,ainda,denossostermos; 
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▪

Manterasegurançaeincolumidadefísicadosvisitantesdenossasdependências. 




7.

NÓSC
 OMPARTILHAMOSS
 EUSD
 ADOSP
 ESSOAIS? 


A PLANOVALE poderá compartilhar seus Dados Pessoais para fornecer e operacionalizar os
serviços, o que será feito para atingir uma finalidade legítima e específica. Pode-se
compartilharosdadoscom: 


▪

ComasSeguradorasatravésdousodeseuse-mailscorporativosesistemas; 

▪

Com entidades regulatórias, como a SUSEP, visto a natureza de negócio da
PLANOVALE; 

▪

OutrasempresasparceirasecomasquaisaP
 LANOVALEtenhainteração; 

▪

Comasinstituiçõesfinanceiras,taiscomobancosecomasseguradoras; 

▪

Empresas deconsultoriaprofissionalparaserviçosbancários,securitários,contábeis
ououtrosserviçosdeconsultoriatécnica,órgãosdoramodeseguroecorretagem;  

▪

Órgãos governamentais, autoridades fiscais, a exemplo do Poder Judiciário e/ou
outra autoridade competente para o atendimento de obrigações existentes em
legislações.Estetratamentopoderáincluirseusdadosdequalificaçãocompleta; 

▪

Comempresasparceiras,aexemplodelojasautomotivas,prestadoresdeserviçose
fornecedores, para atividades voltadas exclusivamente ao relacionamento com a
PLANOVALE; 

▪

Com empresasdepublicidade,paraselecionareproduziranúncioscondizentescom
oseuperfil,conformeautorizado; 

▪

Com empresas protetoras de crédito ou órgãos para reclamação de clientes com
inadimplemento. 


OcompartilhamentodeDadosPessoaiscomterceirosocorreráapenasparaatingiralguma
finalidadelegítimaeespecíficaepreviamenteinformadaaVocê. 

PORQ
 UANTOT
 EMPOM
 ANTEMOSO
 SS
 EUSD
 ADOSP
 ESSOAIS? 

8.
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As informações e os Dados Pessoais serão mantidos apenas pelo tempo necessário para
cumprimento da finalidade determinada ou dos prazos previstos em dispositivos legais e
contratuais. 
Contudo, além da constante observância e atualização dessas normativas, independente do
seu consentimento ou pedido de exclusão, a Lei Geral de Proteção de Dados permite que a
PLANOVALEconserveosdadospessoaisdosnossosclientesepúblicoemgeralnasseguintes
situações: 

▪

Cumprimentodeobrigaçãolegalouregulatória; 

▪

Transferênciaaterceiro,respeitadososseusdireitoseprevisãonasleisdeproteção
dedadoseprivacidade; 

▪

Para uso exclusivo, vedado acesso por terceiros, e desde que anonimizados os
dados; 

▪

Estudo por órgãos de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização
(anonimização é autilizaçãodemeiostécnicosrazoáveisedisponíveisnomomento
do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação,
diretaouindireta,aumindivíduo). 


9.

OA
 RMAZENAMENTOS
 EGUROD
 OSD
 ADOSP
 ESSOAIS 


Toda informação ou DadoPessoalfornecidoàPLANOVALEteráotratamentodeacordocom
os padrões de segurança necessários e empenhados esforços para assegurar que essas
informaçõesnãosejamalvodedestruição,perda,alteraçãooudifusão. 
Assim, a PLANOVALE adota diversas precauções relacionadas à segurança da informação
estabelecidasnaslegislaçõeseregulamentaçõesaplicáveis,principalmente: 

▪

A PLANOVALE possui proteção contra acesso não autorizado a seus
sistemas/servidores e autoriza somente o acesso de pessoas específicas ao local
onde são armazenadas informações e Dados Pessoais – pessoas estas que
necessitam de tais informações e dados para o desenvolvimento da atividade
pretendida; 
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▪

A PLANOVALE exige que empresas parceiras, prestadores de serviços e
fornecedores que realizarem o tratamentodeDadosPessoais,comprometem-sea
manter o sigilo absoluto das informações eDadosPessoaisacessados,bemcomo
de adotar as melhores práticas para manuseio destas informações, conforme
determinadonaspolíticaseprocedimentosexternos. 


10.

QUAISD
 IREITOSO
 ST
 ITULARESP
 OSSUEMS
 OBRES
 EUSD
 ADOSP
 ESSOAIS? 


Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de Dados
Pessoais, a PLANOVALE respeita e garante ao titular, através de solicitação, os seguintes
direitos: 

▪

Confirmaraexistênciadetratamento; 

▪

AcessarosseusDadosPessoais; 

▪

CorrigirDadosPessoaisincompletos,inexatosoudesatualizados; 

▪

Solicitar

a

anonimização,

bloqueio ou eliminação de Dados Pessoais

desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na
LGPD; 
▪

Solicitar a portabilidade dos Dados Pessoais paraoutrofornecedordeumserviço
ouproduto,conformearegulamentaçãodaautoridadenacional; 

▪

Apagar ou anonimizar Dados Pessoais tratados com base no seu consentimento,
excetoquandoaleiautorizaramanutençãodestesdadosporoutrofundamento; 

▪

Obter informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento ao
tratamentodosseusDadosPessoaiseasconsequênciasdetalnegação; 

▪

Revogarseuconsentimento,conformeaplicável; 

▪

ApresentarpetiçãoàAutoridadeNacionaldeProteçãodeDados(ANPD). 
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11.

FALEC
 OMO
 N
 OSSOE
 NCARREGADO





Havendo necessidade de contato por qualquer motivo ou desejando exercer umdos
seus direitos sobre o tratamento de seus Dados Pessoais, não hesite em entrar em
contatocomonossoEncarregadopeloTratamentodeDadosPessoais: 


Sr.:EdsonBatistadeCarvalho 
E-mail:privacidade@planovale.com.br 

Caso prefira nos contatar através de cartas ou outros meios físicos, encaminhe a
correspondênciaparaoseguinteendereço: 
PlanovaleAssessoriaAgrícolaeCorretoradeSegurosLtda. 
AvenidaBrasil,1406-SalaI-BairroPacaembu-Cascavel-Paraná-CEP85.816-302 


12.

HISTÓRICOD
 ASR
 EVISÕESE
 C
 ONTROLED
 EV
 ERSÕES 


Datad
 ae
 laboração Datad
 ar evisãoa
 tual Elaborador/Aprovador  Versão 
04.08.2021 

04.08.2021 
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