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DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DA AGCO DA ÁREA ECONÔMICA
EUROPEIA
Esta Declaração de Privacidade (a “Declaração”) é fornecida pela AGCO Corporation e suas
subsidiárias e afiliadas (ver detalhes de contato http://www.agco.com.br/contact/facilitieslist.html) (juntos “AGCO”, ou“nós”). Os termos em maiúsculas não definidos no corpo desta
Declaração são definidos no Glossário no final desta Declaração.
Âmbito desta declaração
Esta Declaração rege a maneira como a AGCO coleta e processa os Dados Pessoais sobre
indivíduos que usam os produtos ou serviços da AGCO ("você"). Nós encorajamos você a ler
esta Declaração com cuidado e verificar regularmente esta página para revisar quaisquer
alterações que possamos fazer, de acordo com os termos desta Declaração.
Observe que esta Declaração não se aplica ao Processamento pela AGCO dos Dados Pessoais
dos funcionários da AGCO, funcionários destacados, temporários ou outros funcionários em
relação às funções que desempenham para a AGCO. Uma política de privacidade separada que
rege esse Processamento está disponível na Intranet AGCO (InsideAGCO).
A AGCO possui uma declaração separada que rege o processamento de Dados de Máquina
https://www.agcotechnologies.com/data-privacy/machine-data-privacy/. Se houver qualquer
discrepância entre os termos desta Declaração de Privacidade e a Declaração de Dados de
Máquina, respectivo ao processamento de Dados Pessoais, os termos desta Declaração de
Privacidade devem guiar os termos respectivos em conflito apenas com os Dados Pessoais.
A AGCO pode coletar Dados Pessoais de você
A AGCO pode coletar seus Dados Pessoais nas seguintes circunstâncias:
•

A AGCO pode coletar ou obter os Dados Pessoais quando você visita um site da AGCO
(qualquer “Site”) ou use quaisquer funções ou recursos disponíveis em ou através de um
Site. Quando você visita um Site, seu dispositivo e navegador divulgarão
automaticamente certas informações (como tipo de dispositivo, sistema operacional, tipo
de navegador, configurações do navegador, endereço de IP, configurações de idioma,
datas e horários de conexão a um Site e outras informações de comunicações técnicas),
alguns ou todos podem conter Dados Pessoais.

•

A AGCO pode coletar ou obter os seguintes Dados Pessoais quando você baixar ou usar
um aplicativo móvel AGCO (qualquer “Aplicativo”). Os Aplicativos AGCO podem
gravar certas informações (incluindo estatísticas de uso da aplicação, tipo de dispositivo,
sistema operacional, configurações do Aplicativo, endereço de IP, configurações de
idioma, datas e horários de conexão com o Aplicativo, dados de localização e outras
informações de comunicações técnicas), alguns ou todos podem conter Dados Pessoais.
Um Aplicativo pode ter sua própria Declaração de Privacidade, que inclui informações
mais específicas e relevantes e você deverá ler antes de utilizar o aplicativo.

•

A AGCO pode coletar ou obter Dados Pessoais quando você se inscrever para utilizar
qualquer serviço fornecido pela AGCO através de um Site ou um Aplicativo ou se logar
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em um Site ou em um Aplicativo, incluindo o seguinte: detalhes de registro, nome de
usuário, endereço de e-mail, senha e pergunta de segurança e, se aplicável, detalhes de
pagamento.
•

A AGCO pode coletar ou obter Dados Pessoais quando você utilizar os dispositivos de
telemetria AGCO ou dispositivos de gravação de dados (cada um “Dispositivo”)
incluindo o seguinte: (i) de você comprar um veículo que esteja equipado com um
Dispositivo, a AGCO poderá coletar Dados de Máquina sobre o veículo; e (ii) se você
ativou as funções baseadas em localização, a AGCO pode coletar os dados de localização.
Além disso, a AGCO pode coletar Dados de Máquina ao realizar inspeção, garantia ou
outros serviços.

•

A AGCO pode coletar ou obter Dados Pessoais quando você fornece Dados Pessoais a
um distribuidor ou concessionário da AGCO (“Concessionário”) (seja pessoalmente, por
correio, por telefone, online, via comunicação eletrônica ou por qualquer outro meio).

•

A AGCO pode coletar ou obter Dados Pessoais quando você contata a AGCO
(pessoalmente, por via postal, por telefone, online, via comunicação eletrônica ou por
qualquer outro meio).

A AGCO pode receber Dados Pessoais sobre você através de terceiros
A AGCO pode receber Dados Pessoais sobre você através de terceiros. Por exemplo
•

A AGCO pode receber Dados Pessoais sobre você através de seus Concessionários,
conforme descrito acima.

•

Se você interagir com conteúdo de terceiros ou anunciar em um Site ou em um
Aplicativo, a AGCO pode receber Dados Pessoais sobre você através do terceiro, de
acordo com a Declaração de Privacidade aplicável desse terceiro.

•

Se você optar por efetuar o pagamento diretamente à AGCO, ou através de um Site ou
um Aplicativo, ou através de um Concessionário, a AGCO pode receber Dados Pessoais
sobre você de terceiros, como prestadores de serviços de pagamento, para os fins desse
pagamento, incluindo detalhes da compra e dados do pagamento.

•

Na medida em que qualquer verificação de referência de crédito seja realizada pela
AGCO ou em seu nome, em conexão com um pedido de crédito, de acordo com as Leis
Aplicáveis, a AGCO e/ou o respectivo Concessionário podem receber Dados Pessoais
sobre você de agências de referência de crédito e outros terceiros, para os fins desse
cheque, incluindo o seguinte: confirmação de se a agência de referência foi capaz de
verificar seus detalhes; e os resultados da verificação de referência, incluindo sua
classificação de crédito.

•

Ao cumprir suas obrigações nos termos das Leis Aplicáveis, a AGCO pode receber
Dados Pessoais sobre você de agências policiais e de autoridades públicas.

•

A AGCO pode receber Dados Pessoais sobre você de fontes públicas (como diretórios
telefônicos, registros de propriedade de terra ou de quaisquer outros registros, etc.).
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Dados Pessoais que você fornece sobre os outros
Em algumas circunstâncias, você pode fornecer Dados Pessoais de terceiros para a AGCO . Por
exemplo, você pode mencionar outro cliente da AGCO ao comentar um produto ACGO. Sempre
que você fornecer esses Dados Pessoais, você deve garantir que isso não viole os direitos desses
terceiros. Se você não tem certeza se o terceiro concorda com você fornecendo seus Dados
Pessoais, você deverá abster-se de comunicar esses Dados Pessoais à AGCO.
Categorias de Dados Pessoais Processados por, ou em nome da AGCO
As categorias de Dados Pessoais que podem ser processadas por, ou em nome da AGCO, sob
esta Declaração (na medida em que forem permitidas pelas Leis de Proteção de Dados) incluem:
•

detalhes pessoais: nome; gênero; foto; data de nascimento; profissão; empresa ou
empregador; setor;

•

detalhes de contato: endereço de e-mail; endereço postal; número de telefone; número
de fax; identificação do cliente;

•

dados relacionados a Sites ou Aplicativos: dados técnicos (conforme descrito acima,
incluindo o tipo de dispositivo, sistema operacional, tipo de navegador, configurações do
navegador, endereço IP, configurações de idioma, datas e horários de conexão a um Site,
estatísticas de uso de Aplicativos, configurações de Aplicativos, datas e horários de
conexão com o Aplicativo, dados de localização e outras informações de comunicações
técnicas necessárias para a operação do Site ou do Aplicativo relevante; nome de usuário;
senha; detalhes de login de segurança; dados de uso; informações estatísticas agregadas;

•

Dados de máquina: dados sobre o gerenciamento da fazenda, dados da terra, dados
agronômicos, estatísticas de uso de veículos; dados de desempenho do veículo; padrões
de condução; dados de temperatura do motor; dados de desempenho do motor; dados da
economia de combustível; dados de emissões; dados sobre a manutenção do veículo;
localização do veículo;[1]

•

detalhes comerciais: detalhes financeiros e informações sobre o pagamento, fornecidos
em conexão com uma compra; histórico de compras (incluindo produtos, datas, locais e
revendedor relacionados a qualquer compra); interesses de compra; solicitações de
serviço; e

•

dados de marketing: interesses publicitários; dados de cookies; dados de fluxo de
cliques; histórico de navegação; respostas ao marketing direto.

[1]

Os Dados de Máquina também podem ser considerados Dados Pessoais se o associarmos a uma pessoa
identificada ou identificável, caso em que a AGCO deve seguir ambas as declarações. Se houver qualquer
discrepância entre os termos desta Declaração de Privacidade e a Declaração de Dados de Máquina, respectivo ao
processamento de Dados Pessoais, os termos desta Declaração de Privacidade devem controlar os termos respectivos
em conflito apenas com os Dados Pessoais.

Base jurídica para o Processamento de Dados Pessoais: Ao Processar seus Dados Pessoais em
conexão com os propósitos estabelecidos nesta Declaração, a AGCO pode, dependendo das
circunstâncias, confiar em qualquer uma das seguintes bases legais:
•

obtivemos o seu consentimento expresso prévio ao Processamento;
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temos um interesse legítimo na realização do Processamento (incluindo nossos legítimos
interesses em operar nossos negócios, fornecendo bens e serviços para você, alertando
você para outros produtos ou serviços que possam ser de seu interesse e mantendo ou
melhorando nossos produtos ou serviços ), e não existe um risco indevido para seus
direitos, liberdades ou interesses;

•

o Processamento é necessário em conexão com um contrato celebrado com você ou para
seu benefício;

•

o Processamento é exigido pelas Leis Aplicáveis;

•

o Processamento é necessário para proteger os interesses vitais de qualquer indivíduo; ou

•

qualquer outra base legal disponível sob as Leis Aplicáveis.

Processando seus Dados Pessoais Sigilosos: A AGCO não busca coletar ou processar seus
Dados Pessoais Sigilosos, exceto quando:
•

o Processamento é exigido ou permitido pelas Leis Aplicáveis;

•

o Processamento é necessário para estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais;

•

a AGCO obteve seu consentimento explícito prévio antes de Processar seus Dados
Pessoais Sigilosos; ou

•

qualquer outra base jurídica para o Processamento de Dados Pessoais Sigilosos.

Objetivos para os quais a AGCO pode Processar seus Dados Pessoais
A AGCO pode Processar seus Dados Pessoais para os seguintes fins, em particular, na medida
permitida pelas Leis de Proteção de Dados:
•

para exibir o conteúdo de um Site, um Aplicativo ou um Dispositivo e quaisquer
customizações que você possa selecionar;

•

para monitorar, adaptar, atualizar, proteger e melhorar nossos produtos e serviços para
você;

•

para verificar sua identidade e garantir a segurança de seus Dados Pessoais;

•

para responder às suas solicitações de serviço e necessidades de suporte;

•

para entender como indivíduos usam coletivamente os recursos de um Site, um
Aplicativo ou um Dispositivo (ou veículo associado);

•

para administrar o conteúdo, promoções, pesquisas ou outros recursos de um Site, um
Aplicativo ou um Dispositivo;

•

para lhe enviar informações relevantes para suas compras e interesses anteriores, sujeito
ao cumprimento das Leis Aplicáveis em relação ao marketing direto;

•

para enviar comunicações sobre a administração de suas contas e os recursos de um Site,
um Aplicativo ou um Dispositivo;

•

para notificá-lo sobre mudanças em um Site, um Aplicativo ou um Dispositivo;
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para realizar análises de dados e outros processamentos (incluindo análise de tendências e
análise financeira);

•

para dar efeito aos seus direitos legais e seus direitos sob esta Declaração;

•

para proteger contra a fraude, o roubo de identidade e outras atividades ilegais;

•

estabelecer ou exercer os direitos legais da AGCO ou defender reivindicações legais;

•

para estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais; e

•

para cumprir as Leis Aplicáveis e outras políticas internas aplicáveis.

Transferências internacionais de Dados Pessoais
Para onde transferimos seus Dados Pessoais para outros países, fazemos isso com base em
Cláusulas Contratuais Padrão e, no caso de transferências para os EUA, nossa certificação do
Protetor de Privacidade (veja abaixo). Você pode solicitar uma cópia de nossas Cláusulas
Contratuais Padrão e detalhes de nossa Certificação de Proteção de Privacidade usando os
detalhes de contato fornecidos abaixo.
Proteção de seus Dados Pessoais
A AGCO está empenhada em processar seus Dados Pessoais de forma segura. Adotamos práticas
adequadas de Processamento de dados e medidas de segurança técnicas e organizacionais
adequadas para proteger contra acesso não autorizado, alteração, divulgação ou destruição de
Dados Pessoais. A Internet não é, por si só, um ambiente seguro e não podemos fornecer uma
garantia absoluta de que seus Dados Pessoais transferidos usando a Internet estarão seguros em
todos os momentos. A transmissão de Dados Pessoais pela Internet é de sua responsabilidade e
você só deve usar sistemas seguros para acessar Sites, Aplicativos ou Dispositivos.
Você é responsável por manter suas credenciais de acesso para cada Site, Aplicativo e
Dispositivos seguros e confidenciais. Você deve frequentemente alterar suas credenciais de
acesso e você deve notificar a AGCO prontamente se você tomar conhecimento de qualquer uso
incorreto de suas credenciais de acesso e mudar imediatamente suas credenciais de acesso.
Divulgação de seus Dados Pessoais
Não venderemos, comercializaremos ou alugaremos seus Dados Pessoais sem o seu
consentimento. Podemos, no entanto, compartilhar ou divulgar seus Dados Pessoais a terceiros
nas seguintes circunstâncias:
•

Podemos divulgar seus Dados Pessoais aos funcionários e agentes da AGCO, na medida
do necessário para prestar os serviços.

•

Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com os destinatários da AGCO, para fins de
operação de nossos negócios, Sites, Aplicativos ou Dispositivos, fornecendo produtos ou
serviços que você selecionou, ou de outra forma para os fins estabelecidos nesta
Declaração.

•

Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com os destinatários fora da AGCO,
incluindo Concessionários, para fins de operação de nossos negócios, Sites, Aplicativos
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ou Dispositivos, fornecendo produtos ou serviços que você selecionou, ou de outra forma
para os fins estabelecidos nesta Declaração.
•

Podemos usar provedores de serviços de terceiros para nos ajudar a operar nossos
negócios, operar Sites, Aplicativos ou Dispositivos, fornecer produtos ou serviços
selecionados ou administrar atividades em nosso nome, como o envio de boletins
informativos ou pesquisas. Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com tais terceiros
para os fins estabelecidos nesta Declaração.

•

Podemos compartilhar informações demográficas agregadas com nossos parceiros de
negócios, afiliados confiáveis e anunciantes para os fins descritos nesta Declaração.
Embora façamos todos os esforços razoáveis para garantir que tais informações sejam
anônimas, é possível que seus Dados Pessoais possam ser divulgados.

•

Mediante o seu consentimento, podemos compartilhar seus Dados Pessoais com nossos
parceiros de marketing de terceiros, para fins de marketing direto. Você pode cancelar o
seu consentimento a qualquer momento ou objeto em qualquer momento ao
Processamento de seus Dados Pessoais para fins de marketing direto.

•

Se você fizer um pagamento através de um Site ou de um Aplicativo, ou diretamente para
a AGCO ou um Concessionário, seus Dados Pessoais podem ser fornecidos a terceiros
(por exemplo, provedores de serviços de pagamento) para facilitar esses pagamentos.

•

Se vendemos, realizamos uma fusão ou transferimos a totalidade ou parte de nossos
negócios ou ativos (inclusive em caso de reorganização, dissolução, liquidação ou outra
reestruturação), podemos divulgar seus Dados Pessoais ao potencial vendedor ou
comprador, ou seus representantes, desde que tomemos as medidas razoáveis para
garantir a segurança e confidencialidade dos seus Dados Pessoais.

•

Também podemos divulgar seus dados pessoais: (i) na medida do necessário para
estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais; (ii) se exigido por leis ou
regulamentos aplicáveis; (iii) em resposta a pedidos de agências governamentais e
autoridades policiais; (iv) quando a divulgação for necessária ou apropriada para prevenir
danos físicos ou perda financeira material; ou (v) para fins de investigação de atividades
ilegais.

Serviços de terceiros
Você pode encontrar publicidade ou outro conteúdo em qualquer Site, Aplicativo ou Dispositivo
que possa vincular a sites ou serviços de parceiros, fornecedores, anunciantes, patrocinadores,
licenciadores e outros terceiros da AGCO. Não controlamos o conteúdo ou os links que
aparecem nesses sites ou serviços de terceiros e não somos responsáveis pelas práticas
empregadas por sites ou serviços de terceiros vinculados ou de qualquer Site, Aplicativo ou
Dispositivo. Esses sites e serviços podem estar sujeitos às suas próprias políticas de privacidade
e termos de uso.
Marketing direto
Conforme estabelecido nesta Declaração, podemos entrar em contato com você por e-mail,
mensagem de texto ou outros meios eletrônicos, de tempos em tempos, para fornecer
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informações sobre produtos ou serviços que possam ser de seu interesse. Se você deseja se
descadastrar dessas comunicações, incluímos instruções detalhadas para o cancelamento de
inscrição em cada uma dessas comunicações. Alternativamente, você pode usar os recursos de
cancelamento de assinatura fornecidos através de nossos Sites e Aplicativos.
Observe que, no caso de você cancelar o recebimento dessas comunicações relacionadas ao
marketing ou à publicidade, podemos, no entanto, continuar a contatá-lo para o cumprimento de
suas instruções, permitindo que você faça as compras que solicita à administração de sua conta
ou conforme exigido ou permitido pelas Leis Aplicáveis.
Cookies
Um cookie é um pequeno arquivo que é colocado em seu dispositivo quando você visita um site.
Ele grava informações sobre seu dispositivo, seu navegador e, em alguns casos, suas preferências
e hábitos de navegação. Podemos processar seus Dados Pessoais através de tecnologia de
cookies, de acordo com nossa Política de Cookies.
Retenção de dados
Só manteremos seus Dados Pessoais enquanto exigirmos esses Dados Pessoais em conexão com
os propósitos estabelecidos nesta Política de Privacidade. Podemos também ser obrigados a reter
seus Dados Pessoais por períodos de tempo adicionais, por exemplo, quando necessário para
fazê-lo pelas Leis Aplicáveis.
A AGCO oferece às pessoas em questão a oportunidade de definir, durante a vida, as instruções
que devem ser seguidas após sua morte em relação aos seus dados pessoais. Caso a pessoa morra
sem deixar instruções claras sobre como gerenciar seus dados pessoais, também podemos
trabalhar com familiares e representantes imediatos para remover dados pessoais de uma pessoa
falecida quando apropriado. Em determinadas circunstâncias, podemos fornecer aos
beneficiários de pessoas falecidas com informações razoáveis sobre os dados mantidos sobre a
pessoa em questão falecida pela AGCO. Não forneceremos senhas ou outros detalhes de login.
Qualquer decisão de responder a um pedido relativo aos dados de uma pessoa falecida precisará
ser feita de forma equilibrada, mediante a obrigação de manter a informação segura, confidencial
e privada.
Dados Pessoais de crianças
Nós, conscientemente, não colecionamos nem processamos Dados Pessoais de crianças menores
de 16 anos. Pedimos aos pais ou responsáveis legais que nos ajudem supervisionando as
atividades das crianças em relação aos nossos Sites, Aplicativos e Dispositivos, e ao não permitir
que enviem Dados Pessoais através de um Site, Aplicativo ou Dispositivo.
Termos de uso
O uso de nossos Sites, Aplicativos e Dispositivos e nossos produtos e serviços estão sujeitos aos
Termos de Uso aplicáveis.
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Política de Proteção de Privacidade
A AGCO é certificada no US-EU Privacy Shield, para transferências de dados pessoais para os
EUA. Para a política de Proteção de Privacidade da AGCO, por favor clique aqui.
Seus direitos
É sua responsabilidade garantir que seus Dados Pessoais detidos pela AGCO estejam completos,
precisos e atualizados. Sujeito às Leis Apliicáveis, você pode ter os seguintes direitos:
•

o direito de solicitar acesso ou cópias de seus Dados Pessoais que Processamos;

•

o direito de solicitar a correção de quaisquer imprecisões em seus Dados Pessoais;

•

o direito de recusar, por motivos legítimos, o processamento de seus Dados Pessoais;

•

o direito de solicitar, por motivos legítimos:
o

sejam apagados os seus Dados Pessoais que Processamos; e

o

a restrição do Processamento de seus Dados Pessoais que Processamos;

•

o direito de ter seus Dados Pessoais transferidos para outro Controlador, na medida em
que seja aplicável;

•

onde Processamos seus Dados Pessoais com base no seu consentimento, o direito de
retirar esse consentimento; e

•

o direito de apresentar reclamações relativas ao Processamento de seus Dados Pessoais
com uma Autoridade de Proteção de Dados.

Isso não afeta seus direitos legais. Você pode exercer qualquer um desses direitos usando os
detalhes de contato fornecidos abaixo.
Detalhes de contato
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade, nosso Processamento de seus
Dados Pessoais ou suas relações com um Site, um Aplicativo ou um Dispositivo, entre em
contato conosco em:
AGCO Corporation
4205 River Green Pkwy
Duluth, GA 30096
Estados Unidos
DataPrivacy@AGCOcorp.com
Se você entrar em contato conosco, tentaremos investigar e tentar resolver cada consulta ou
reclamação no prazo de um mês, ou qualquer outro período que for necessário de acordo com as
Leis Aplicáveis.
Aceitação desta Política
Ao usar qualquer Site, Aplicativo ou Dispositivo, você considera que aceitou esta Política. Se
você não aceitar os termos estabelecidos nesta Política, você não deve usar quaisquer Sites,
Aplicativos ou Dispositivos.

AGCO European Economic Area Privacy Statement (Portuguese for Brazil)

EU/EEA (Português)

Alterações a esta Política
A AGCO pode alterar, revisar ou atualizar esta Política de Privacidade a qualquer momento, sem
fornecer qualquer aviso específico. Nós o incentivamos a verificar com frequência esta Política
para verificar quaisquer alterações e a manter-se informado sobre como estamos ajudando a
proteger seus Dados Pessoais. No caso de uso continuado de qualquer Site, Aplicativo ou
Dispositivo, em havendo quaisquer alterações a esta Política, estas serão consideradas como
aceitas.
Última atualização: 19 de setembro de 2017
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Glossário
Nesta Política, os termos em maiúscula têm os seguintes significados:
•

Leis Aplicáveis significa todas as leis, estatutos ou regulamentos aplicáveis às
respectivas afiliadas da AGCO.

•

Autoridade de Proteção de Dados significa uma autoridade pública independente que é
legalmente encarregada de supervisionar o cumprimento das leis de proteção de dados.

•

Leis de Proteção de Dados significa todas as Leis Aplicáveis relacionadas ao
Processamento de Dados Pessoais.

•

Dados de máquina , significa qualquer informação que tenha sido gerada, coletada ou
armazenada de qualquer equipamento de hardware ou dispositivo que interfira, seja por
meio de telemetria ou de outra forma. Os Dados de Máquina podem incluir elementos de
Dados Pessoais.

•

Dados Pessoais significa qualquer informação relacionada a uma pessoa natural
identificada ou identificável; uma pessoa identificável é aquele que pode ser identificada,
direta ou indiretamente, em particular por referência a um número de identificação ou a
um ou mais fatores específicos de sua identidade física, fisiológica, mental, econômica,
cultural ou social.

•

Processo ou Processamento significa qualquer operação ou conjunto de operações que
seja executado com Dados Pessoais, seja ou não por meios automáticos, incluindo, mas
não limitado a: coleta, gravação, organização, armazenamento, adaptação ou alteração,
recuperação, consulta, uso, divulgação por transmissão, disseminação ou disponibilização,
alinhamento ou combinação, bloqueio, apagamento ou destruição.

•

Dados Pessoais Sigilosos significam quaisquer Dados Pessoais relacionados à raça ou
etnia, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, afiliação sindical, saúde física
ou mental ou vida sexual, quaisquer delitos ou penalidades reais ou alegadas a essa lista
ou números de identidade nacionais.

