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Declaração de Privacidade do Site 

 

Introdução 

A Nutrien respeita a privacidade das Informações Pessoais dos indivíduos com 

quem interagimos. A Nutrien é um grupo empresarial com atuação global, incluindo 

a controladora no Brasil, Nutrien Soluções Agrícolas Ltda. e suas Afiliadas 

(coletivamente “Nutrien”, “nós”, “nosso”). Desenvolvemos esta Declaração de 

Privacidade (a “Declaração”) para descrever como coletamos, usamos e divulgamos 

as Informações Pessoais dos indivíduos que visitam os sites que operamos (nosso 

“Site”). Instituímos outros documentos que descrevem nossas políticas e práticas de 

privacidade com relação aos nossos funcionários potenciais, atuais e antigos 

(consulte nossa “Política de Privacidade de Funcionários”) e a respeito de nossos 

clientes, fornecedores e outras partes com quem interagimos (consulte nossa 

“Política de Privacidade"). Além das práticas estabelecidas nesta Declaração de 

Privacidade do Site, a Nutrien pode adotar práticas de privacidade e tratamento de 

informações específicas para tratar de questões de privacidade exclusivas de suas 

operações e requisitos jurisdicionais. 

 

O que são Informações Pessoais? 

“Informações Pessoais” são quaisquer informações sobre um indivíduo identificado 

ou identificável. As Informações Pessoais não incluem informações anonimizadas 

(ou seja, informações que não podem ser associadas ou relacionadas a um 

indivíduo específico). 

 

Quais Informações Pessoais coletamos? 

Nosso servidor da web pode coletar informações relacionadas à sua visita ao nosso 

Site, incluindo o endereço IP e domínio usados para acessar nosso Site, o tipo e a 

versão do seu navegador, o site de onde você veio para acessar nosso Site, a 

página que você entrou e saiu, qualquer página do Site que seja visualizada por 

esse endereço IP e de qual país você é. Usamos essas informações para monitorar 

o desempenho de nosso Site (como número de visitas, tempo médio gasto, 

visualizações de página) e para fins comerciais da Nutrien, como parte de nossas 

operações regulares no relacionamento com nossos clientes e potenciais clientes, 

para fins de marketing de nossos produtos e serviços, bem como para atualizar 

continuamente nosso Site. Além disso, coletamos Informações Pessoais que você 

envia ao nosso Site, como seu nome, endereço e qualquer outro dado de contato 

ou outras informações que você decida fornecer: 
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• usando a seção "contato – fale conosco" do Site; 

• para candidatar-se a uma posição de emprego na Nutrien através do nosso Site, 

na seção “trabalhe conosco”. Observe que as Informações Pessoais coletadas para 

fins de candidatura a uma posição de emprego na Nutrien também são regidas por 

nossa “Política de Privacidade de Funcionários” e podem ser regidas por políticas 

de privacidade, termos e condições de uso ou documentos análogos do provedor 

de serviços (“Provedor”), quando o seu acesso à seção “trabalhe conosco” for 

automaticamente redirecionado para a plataforma terceirizada de Recrutamento e 

Seleção e de Admissão utilizada pela Nutrien. Neste último caso, você será 

solicitado a verificar e aceitar previamente a política de privacidade e termos de uso 

ou quaisquer documentos exigidos pelo Provedor da plataforma. Ressalvamos que 

não assumimos e nem podemos assumir a responsabilidade pelas ações ou 

omissões do Provedor em relação às Informações Pessoais tratados 

exclusivamente por este na plataforma. Usamos as informações que você forneceu, 

para fins de avaliação em processo seletivo ou para a celebração de um contrato de 

trabalho com você, se assim vier a ser acordado ente você e a Nutrien ou para 

receber e agir de acordo com seus comentários ou questionamentos. 

 

Como usamos cookies? 

Quando você visita o Site, podemos colocar um "cookie" no disco rígido do seu 

computador para rastrear sua visita. Um cookie é um pequeno arquivo de dados que 

é transferido para o seu disco rígido através do seu navegador da web e só pode 

ser lido pelo site que colocou o cookie no seu disco rígido. O cookie atua como um 

cartão de identificação e permite que nosso Site identifique você e registre suas 

preferências. O cookie nos permite rastrear sua visita ao Site para que possamos 

entender melhor seu uso de nosso Site e para que possamos personalizar e adaptar 

o Site para melhor atender às suas necessidades. 

A maioria dos navegadores da web está configurada para aceitar cookies. No 

entanto, na maioria dos navegadores da web, você pode alterar esta configuração 

para que o seu navegador da web: (1) notifique você antes de um site colocar um 

cookie em seu disco rígido, para que você possa decidir se aceita ou não o cookie; 

ou (2) impeça automaticamente a colocação de um cookie em seu disco rígido. 

Deve-se notar que, se os cookies não forem aceitos, você não poderá acessar 

determinadas páginas da web encontradas no Site. 

Atualmente, não reconhecemos sinais de navegador automatizados em relação aos 

mecanismos de rastreamento, que podem incluir instruções "Não rastrear". 

 

E quanto aos links para outros sites? 

Nosso Site pode conter links para outros sites que podem estar sujeitos a padrões 

de privacidade menos rigorosos. Não podemos assumir qualquer responsabilidade 

pelas práticas, políticas ou ações de privacidade de terceiros que operam esses 
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sites. A Nutrien não é responsável pela forma como terceiros coletam, usam ou 

divulgam suas Informações Pessoais. Você deve revisar as políticas de privacidade 

desses sites antes de fornecer-lhes suas Informações Pessoais. 

 

Por que coletamos, usamos e divulgamos Informações 

Pessoais? 

As Informações Pessoais coletadas são usadas e divulgadas ou de outro modo 

tratadas para nossos fins comerciais, inclusive para os fins explicados nesta 

Declaração de Privacidade e em nossa Política de Privacidade externa e Política de 

Privacidade de Funcionários. 

Suas Informações Pessoais podem ser compartilhadas com nossos funcionários, 

contratados, consultores, empresas Afiliadas da Nutrien e outras partes que 

precisem dessas informações para nos ajudar a estabelecer, manter e gerenciar 

nosso relacionamento com você. Em alguns casos, essas partes também podem 

fornecer certos serviços de tecnologia da informação e processamento de dados 

para que possamos operar nossos negócios. Podemos compartilhar Informações 

Pessoais com essas partes dentro e fora de sua jurisdição de origem e, como 

resultado, suas Informações Pessoais podem ser coletadas, usadas, processadas, 

armazenadas ou divulgadas no Brasil, Canadá, Estados Unidos da América e, em 

alguns casos, em outros países. As Informações Pessoais só são transferidas por 

nós para outro país, incluindo para empresas Afiliadas da Nutrien, se isso for exigido 

ou permitido pela legislação de privacidade aplicável, em particular apenas na 

medida em que um nível adequado de proteção de dados seja garantido no país 

destinatário, ou de acordo com as demais salvaguardas previstas na legislação de 

privacidade aplicável. 

Quando compartilhamos Informações Pessoais com essas partes, exigimos que 

elas apenas usem ou divulguem ou de outro modo tratem as Informações Pessoais 

de maneira consistente com o uso e as disposições de divulgação desta Declaração 

de Privacidade. 

Além disso, as Informações Pessoais podem ser divulgadas ou transferidas para 

outra parte no caso de, por exemplo, uma venda de ativos ou ações, ou alguma 

outra forma de combinação de negócios, fusão ou joint venture, desde que tal parte 

esteja vinculada por acordos ou obrigações apropriadas e seja obrigada a usar ou 

divulgar suas Informações Pessoais de uma maneira consistente com as 

disposições de uso e divulgação desta Declaração de Privacidade, a menos que 

você consinta de outra forma, quando o consentimento for a base legal exigida. 

Podemos coletar, usar ou divulgar suas Informações Pessoais sem o seu 

consentimento quando fundado em outra base legal ou exigido pela lei aplicável ou 

por requisitos regulatórios para fazê-lo. 
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Seu consentimento é importante para nós 

Nas circunstâncias definidas na Lei e sob as condições e limites legalmente 

estabelecidos, o tratamento de seus Dados é baseado no seu consentimento. Ao 

concordar com os termos desta Declaração de Privacidade, bem como efetuar as 

autorizações específicas por nós suscitadas para o tratamento de suas Informações 

Pessoais para cada finalidade prevista, você autoriza a Nutrien a realizar as 

atividades acima listadas. 

Você pode retirar o seu consentimento ou solicitar a eliminação das Informações 

Pessoais tratadas sob seu consentimento, a qualquer momento, sujeito às restrições 

legais ou contratuais e mediante solicitação razoável, entrando em contato com o 

nosso time de Privacidade, conforme previsto nesta Declaração de Privacidade. 

Neste caso, você deve observar que não são afetados os tratamentos realizados ao 

amparo de seu consentimento, ou seja, antes da retirada do seu consentimento ou 

pedido de eliminação aqui mencionados. 

 

Como suas Informações Pessoais são protegidas? 

A Nutrien se empenha em manter as salvaguardas físicas, técnicas e 

procedimentais adequadas à confidencialidade de suas Informações Pessoais. 

Essas salvaguardas são projetadas para proteger suas Informações Pessoais 

contra perda, acesso não autorizado, cópia, uso, modificação, divulgação, ou 

qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

Infelizmente, nenhuma transmissão de dados pela Internet pode ser garantida como 

totalmente segura. Como resultado, embora nosso Site se esforce para proteger 

suas Informações Pessoais, não podemos garantir a segurança de qualquer 

informação que você nos transmita; e você assim o faz, por sua própria conta e 

risco. Assim que nosso Site receber suas Informações Pessoais, faremos esforços 

comercialmente razoáveis para garantir sua segurança em nossos sistemas. 

No caso de sermos obrigados por lei a informá-lo de uma violação de suas 

Informações Pessoais, podemos notificá-lo eletronicamente, por escrito ou por 

telefone, conforme permitido pela lei aplicável. 

 

Por quanto tempo suas Informações Pessoais são 

mantidas? 

Exceto se de outra forma permitido ou exigido pela lei aplicável ou requisitos 

regulatórios, a Nutrien se esforça para reter suas Informações Pessoais apenas pelo 

tempo que considerar necessário para cumprir os fins para os quais as Informações 

Pessoais foram coletadas (incluindo, para fins de atender a quaisquer requisitos ou 

obrigações legais, contábeis ou de outra natureza). Podemos, em vez de destruir ou 

apagar suas Informações Pessoais, torná-los anônimos de forma que não possam 

ser associados ou relacionados a você. 
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Seus direitos  

Você pode solicitar a confirmação da existência de tratamento, bem como o acesso, 

retificação, exclusão, anonimização, bloqueio, ou portabilidade de Informações 

Pessoais que mantemos sobre você, obter informações sobre o compartilhamento 

ou se opor ao tratamento.   

Para fazer tal solicitação, entre em contato com o nosso time de Privacidade, usando 

as informações de contato, conforme indicado nesta Declaração. Observe que 

qualquer comunicação deve ser feita por escrito. Em sua solicitação, deixe claro 

quais Informações Pessoais específicas você gostaria de ter acesso, assim como 

as que você deseja que sejam retificadas, excluídas, anonimizadas, bloqueadas ou 

portadas. Você também pode solicitar especificamente o exercício de outros direitos 

mencionados nesta Declaração, inclusive os relacionados ao consentimento. 

Ao solicitar quaisquer de seus direitos legais, por favor note que podemos solicitar 

informações específicas de você para que possamos confirmar a sua identidade e, 

consequentemente, o seu direito, bem como para buscar e fornecer as Informações 

Pessoais que mantemos sobre você.  

Seu direito de acessar, retificar, excluir, anonimizar, bloquear ou solicitar 

portabilidade dos Informações Pessoais que temos sobre você não é absoluto. 

Existem casos em que a lei aplicável ou os requisitos regulatórios permitem ou 

exigem que recusemos o seu pedido. Além disso, as Informações Pessoais podem 

ter sido destruídas, apagadas ou tornadas anônimas, de acordo com nossas 

obrigações e práticas de retenção de registros.    

No caso de não podermos fornecer a você o acesso, retificação, eliminação, 

anonimização, bloqueio ou portabilidade de seus Informações Pessoais, faremos o 

possível para informá-lo dos motivos, sujeito a quaisquer restrições legais ou 

regulatórias. 

Nós não realizaremos qualquer tipo de discriminação a você por exercer os seus 

direitos previstos nessa Declaração de Privacidade. 

Se, apesar de nossos esforços em respeitar os seus direitos, você sentir a 

necessidade de relatar uma queixa ou apresentar uma reclamação, incentivamos 

que você primeiramente entre em contato conosco por meio do e-mail 

privacidade@nutrien.com, para que possamos solucionar questões envolvendo os 

seus dados. Você também tem o direito de peticionar perante a autoridade nacional. 

 

Informações Pessoais de menores de idade 

O nosso Site não se destina a menores de idade, ou seja, a indivíduos com idade 

inferior a 18 (dezoito) anos. Caso sejamos notificados ou tivermos conhecimento 

que um menor de idade submeteu seus Informações Pessoais a nós por meio do 

Site, iremos deletar tais Informações Pessoais de imediato. 

mailto:privacidade@nutrien.com
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Nós não somos responsáveis pelas Informações Pessoais fornecidas por você e 

confiamos que todos elas sejam verdadeiras, completas e precisas. 

 

Perguntas ou dúvidas? 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Declaração de Privacidade ou preocupações 

sobre como gerenciamos suas Informações Pessoais, entre em contato com o 

nosso time de Privacidade, conforme informações abaixo. Faremos o possível para 

responder às suas perguntas e esclarecê-lo sobre quaisquer medidas adotadas para 

resolver as questões levantadas por você. 

 

Informações de Contato - Equipe de Privacidade 

Nós nomeamos um(a) Encarregado(a) de Dados (Data Protection Officer – DPO), 

responsável pela Privacidade de Dados da Nutrien no Brasil e por supervisionar o 

cumprimento desta Declaração de Privacidade. Para entrar em contato com o(a) 

Encarregado(a), envie um e-mail para privacidade@nutrien.com. 

 

Revisões desta Declaração de Privacidade 

A Nutrien pode, de tempos em tempos, promover alterações nesta Declaração de 

Privacidade para refletir alterações em suas obrigações legais ou regulatórias ou na 

maneira como lidamos com suas Informações Pessoais. Nós publicaremos qualquer 

versão revisada desta Declaração de Privacidade no website 

https://www.nutrien.com.br/declaracao_privacidade e nós o encorajamos a 

consultá-la regularmente.   

 

Interpretação desta Declaração de Privacidade 

Qualquer interpretação associada a esta Declaração de Privacidade será feita pelo 

nosso time de Privacidade. Esta Declaração de Privacidade inclui exemplos, mas 

não se destina a ser restrita em sua aplicação a tais exemplos, portanto, onde a 

palavra 'incluindo' é usada, significará 'incluindo, sem limitação’. 

A Nutrien é um grupo de empresas com operações dentro e fora do Brasil. Esta 

Declaração de Privacidade aplica-se e governa as atividades do grupo empresarial 

Nutrien, incluindo a sociedade controladora no Brasil, Nutrien Soluções Agrícolas 

Ltda. e suas entidades afiliadas, isto é, empresas controladoras, controladas e 

coligadas (coletivamente as “Afiliadas da Nutrien”). Todas as referências à "Nutrien", 

"nós", "nos", "nosso" e termos semelhantes referem-se coletivamente à Afiliadas da 

Nutrien. 

A Nutrien se esforça para cumprir a legislação de privacidade de cada jurisdição em 

que operamos. Às vezes, a legislação de privacidade e/ou o direito de um indivíduo 

à privacidade são diferentes de uma jurisdição para outra. Caso haja, em um caso 

mailto:privacidade@nutrien.com
https://www.nutrien.com.br/declaracao_privacidade
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específico, qualquer inconsistência entre esta Declaração de Privacidade e as leis 

de privacidade aplicáveis, esta Declaração de Privacidade deve ser interpretada, em 

relação a esse caso, para dar efeito e cumprir tais leis de privacidade. 

Esta Declaração de Privacidade foi revisada pela última vez em 19 de outubro de 

2021 


