Política de privacidade e Proteção de Dados

Para seu conhecimento, segue abaixo informações importantes para uso dos seus
dados aqui na Fundação MT:
Você sabia que este site pertence e é operado pela Fundação MT?
Nós coletamos e utilizamos os seus dados pessoais disponibilizados no cadastro do
nosso site, na qualidade de controlar esses dados para finalidade informada e estamos
sujeitos às disposições da Lei Federal nº 13.709/2018.
A Fundação MT cuida da proteção de seus dados pessoais e por isso, disponibiliza essa
política de privacidade, que contém informações importantes sobre:
•

Quem deve utilizar nosso site;

•

Quais dados coletamos e o que fazemos com eles;

•

Como entrar em contato conosco.

1. Quem deve utilizar nosso site
Nosso site é direcionado a pessoas atuantes no ramo do agronegócio ou aquelas que
tem interesse pelos nossos serviços.

2. Dados coletados e motivos da coleta
Nós coletamos alguns dados pessoais de nossos usuários no ato do cadastro do usuário
em nosso site, ou para participar de um evento presencial, online ou ainda para adquirir
um serviço ou produto, são eles:
•

CPF;

•

Nome completo;

•

E-mail;

•

Telefone;

•

Endereço;

•

Empresa que trabalha.

•

Perfil/Função

3. Compartilhamento de dados com terceiros
A Fundação MT NÂO compartilha dados pessoais com terceiros.

4. Por quanto tempo os dados serão armazenados
Os dados coletados pelo site são armazenados e utilizados por um período de 12 meses
que corresponda ao necessário para atingir as finalidades dispostas neste documento
e que considere direitos de seus titulares. Após o período de 12 meses, caso o usuário
não renove o seu cadastro os dados coletados serão descartados.

5. Bases Legais para tratamento de dados
Toda operação de tratamento de dados pessoais precisa ter um fundamento jurídico
prevista na LGPD, para este fundamento utilizamos a Base Legal de Legítimo interesse
previsto no ART. 10º da Lei Nº 13.709/2018.

6. Medidas de segurança no tratamento de dados pessoais.
Utilizamos medidas técnicas e organizativas aptas para proteger os dados pessoais e
acessos não autorizados, de situações de extravio, alteração, destruição desses dados.
Algumas medidas de segurança tomadas são:
•

Armazenamento de dados em ambiente seguro;

•

Limite e registro dos colaboradores que acessam os dados dos clientes.

Caso ocorra algum incidente de segurança causado por terceiros – como ataque de
hackers ou crackers – que possa gerar algum dano para qualquer um de nossos
usuários, comunicaremos os afetados.

7. Alterações na Política
Reservamo-nos o direito de modificar a qualquer momento as presentes normas,
principalmente para adaptá-la a qualquer alteração que possa ocorrer em nosso site.
Sempre que houver alguma alteração em nossa política de privacidade, nossos usuários
serão informados sobre a mudança.

8. Exclusão de dados
Caso não queira mais receber as informações da Fundação MT por:

a. E-mail: o usuário pode cancelar direto no e-mail ou responder o e-mail
solicitando o cancelamento de envio das informações;

b. WhatsApp: o usuário pode responder a mensagem solicitando o
cancelamento de envio das informações;
c. Redes Socias: o usuário pode desconectar-se das redes sociais da
Fundação MT;
d. O
usuário
ainda
pode
enviar
um
e-mail
para
marketing@fundacaomt.com.br ou entrar em contato pelo telefone (66)
3439-4100 solicitando o cancelamento de envio das informações;
Estamos atentos e praticando a segurança dos dados dos nossas parceiros,
clientes e público.

