POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE
www.alimenteobem.com.br

1. Alimente
o
bem,
é
uma
plataforma
online
disponível
no
site
http://www.alimenteobem.com.br mantido e disponibilizado pela Bunge Alimentos S.A,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 84.046.101/0001-93, com sede social
na cidade de Gaspar/SC, na Rodovia Jorge Lacerda, nº 4.455, KM 20, Poço Grande, e
estabelecimento inscrito no CNPJ nº 84.046.101/0574-62,, na cidade de São Paulo/SP, na
Rua Diogo Moreira, nº 184, andar 8 e 9, Pinheiros. CEP 05.423-010, simplesmente
denominada (“BUNGE”).
2. A iniciativa “Alimente o bem” é uma ação da BUNGE que busca engajar empreendedores
do segmento Food Service, consumidores e também apoiar instituições de caridades com
a doação de 1 (um) prato de refeição a cada venda realizada na plataforma, com o objetivo
de fortalecer o setor alimentício e gerar retorno para instituições apoiadas, doravante
denominada (“Ação”).
3. Esta Ação tem como objetivo ajudar restaurantes, padarias e confeitarias de pequeno e
médio porte de todo território brasileiro a se manterem durante a pandemia causada pelo
COVID-19, em consequência disso, auxiliar também pessoas em vulnerabilidade social
com a doação do prato de refeição.
4. Com as determinações de isolamento necessário devido ao COVID-19, diversos
estabelecimentos do segmento Food Service estão sendo prejudicados, alguns por
trabalharem de portas fechadas e outros pela diminuição significativa de clientes/vendas.
A BUNGE detentora das marcas Gradina, Ricca, Cukin, Soya, Salsaretti, Primor e Salada,
buscou uma forma de apoiar o mercado neste momento e também colaborar com doações
de refeições para instituições de caridades. Para isso foi criado esta Ação onde os
responsáveis de restaurantes, padarias e confeitarias poderão cadastrar o seu comércio,
disponibilizando um de seus pratos com desconto, trazendo benefícios para todas as
partes.
5. Cada USUÁRIO poderá adquirir até 2 (duas) refeições por estabelecimento (“Voucher”),
sendo cada compra pessoal e intransferível.
6. O Voucher poderá ser utilizado no restaurante como desconto após o período de
quarentena, ou no delivery, caso o estabelecimento tenha disponível tal modalidade.
7. A BUNGE está comprometida com a segurança dos Dados Pessoais e trabalha para
manter a segurança dos Dados Pessoais dos Usuários (“USUÁRIOS”), servindo esta
Política de Privacidade ("Política") como instrumento para dar transparência sobre quais
dados serão tratados.
8. Esta Política de Privacidade, aplica-se a todos os USUÁRIOS cadastrados no Site e
integra os Termos de Uso do Site.

9. Esta Política poderá ser atualizada a qualquer tempo pela BUNGE, mediante aviso no site
e/ou por e-mail, se o USUÁRIO tiver optado por receber as respectivas comunicações.
I.

COLETA DOS DADOS PESSOAIS
1.1.
A BUNGE tratará os seguintes Dados Pessoais fornecidos voluntariamente pelo
USUÁRIO no momento do cadastro e coletados ao utilizar o Site (“Dados Pessoais”)::
a) Fornecidos voluntariamente pelo USUÁRIO:
Nome completo; e-mail; CPF e senha, sendo autorizado com que a BUNGE faça o uso
dessas informações para fornecer os serviços contratados e promover a divulgação de
material publicitário, promoções, descontos, eventos e realização de pesquisa de
satisfação.
b) Coletados do USUÁRIO ao utilizar o Site:
Características do dispositivo de acesso; do navegador; IP (com data e hora); origem do
IP; informações sobre cliques, páginas acessadas, as páginas seguintes acessadas após
a saída do site e qualquer termo de procura digitado nos sites ou em referência a estes.
Para a realização dessa coleta, haverá o uso de: cookies, pixel tags, beacons e local
shared objects, que são utilizadas com o propósito de melhorar a experiência de
navegação do USUÁRIO no site, de acordo com seus hábitos e suas preferências.
1.2.
É possível desabilitar, por meio das configurações de seu navegador de internet, a
coleta automática de informações por meio de algumas tecnologias, como cookies e
caches,
bem
como
desabilitar
os
cookies
de
nosso
site,
pelo
[www.alimenteobem.com.br/contato]. O USUÁRIO deve estar ciente de que, se os cookies
forem desabilitados, alguns recursos oferecidos pelo site, que dependem do tratamento
dos referidos dados, poderão ter o seu funcionamento comprometido.
1.3.
A BUNGE poderá promover pesquisas de satisfação e coletar informações durante o
uso do site para melhorar e aprimorar cada vez mais os serviços, compreendendo melhor
as suas preferências e sendo possível avaliar suas impressões diante nossos produtos.
Além disso, para fins de uso publicitário, essa ação disponibiliza funcionalidades para que
o USUÁRIO autorize a condição de tratamento de seus Dados Pessoais.
1.4.
Com isso, esclarecemos que os Dados Pessoais também poderão ser compartilhados
com empresas provedoras de infraestrutura tecnológica necessárias no desenvolvimento
das atividades comerciais para compreender e avaliar os interesses, desejos e
necessidades dos USUÁRIOS, para atualização do Site, ou para o desenvolvimento de
novos produtos e serviços.

II.

UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

2.1.
Os Dados Pessoais serão tratados apenas para as finalidades descritas nesta Política
e autorizados para a execução do Termo de Uso.
2.2.
Para a gestão, administração, prestação, ampliação e melhoramento da Ação através
do Site ao USUÁRIO, adequando-o às suas preferências e aos seus gostos.

2.3.
Para comunicação, divulgação e publicidade. Caso o USUÁRIO não desejar mais
receber conteúdos e informativos publicitários, poderá a qualquer momento solicitar o
cancelamento clicando no botão “Cancelar Inscrição”, dentro do e-mail recebido.
2.4.
Em relação aos dados compartilhados com empresas parceiras, compartilharemos os
seus dados com fornecedores de serviços que participam no desenvolvimento das
atividades comerciais para compreender e avaliar os interesses, desejos e necessidades
dos USUÁRIOS, para atualização do Site, ou para o desenvolvimento de novos produtos
e serviços.
2.5.
Por lei, somos obrigados a conservar alguns dados básicos de registro de acesso aos
serviços do site. Esses dados são conservados pelo período de 6 (seis) meses.
Eventualmente, outros dados podem ser armazenados também para cumprimento de
obrigações legais, como aqueles relacionados aos USUÁRIOS parceiros, projetos sociais
e reclamações formais sobre prestação de serviços.
III.

UTILIZAÇÃO DE COOKIES

3.1. Os cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus
dispositivos, quando o USUÁRIO visita o site. Geralmente, um cookie contém o nome do site
que o originou e todo o seu tempo de vida gerado aleatoriamente.
3.2. A BUNGE fará o uso de cookies para facilitar o manuseio do site e, assim, adaptá-lo
para o melhoramento de suas funções. Por isso, podemos compilar as informações sobre a
utilização de nossos serviços, com a finalidade de aprimorar as estruturas e conteúdo do site.
IV.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS

4.1. A BUNGE poderá compartilhar os Dados Pessoais coletados por meio do site, nas
seguintes hipóteses:
a) Com quem participar da Ação, fornecendo atendimento aos USUÁRIOS cadastrados
na promoção e oferecimento de produtos, promoções e/ou ofertas;
b) Com empresas parceiras, no desenvolvimento das atividades comerciais para
compreender e avaliar os interesses, desejos e necessidades dos USUÁRIOS, para
atualização do Site, ou para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.
c) Para a proteção dos interesses da BUNGE em qualquer tipo de conflito, inclusive em
ações judiciais.
d) No caso de transações e alterações societárias envolvendo a Ação, hipótese em que
a transferência das informações será necessária para a continuidade dos serviços; ou
e) Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que
detenham competência legal para sua requisição.

V.

SEGURANÇA DOS DADOS

5.1. A BUNGE considera confidenciais todas as informações coletadas pelo site da Ação,
garantindo que serão tratadas e armazenadas conforme as determinações desta Política,
adotando adequadamente todas as medidas de segurança. Essas medidas seguirão o
padrão de melhores práticas, utilizando-se, inclusive de criptografia, conexões seguras,
autenticação multifatorial, entre outros que auxiliam na segurança dos Dados Pessoais. A
BUNGE declara que possui todas as políticas internas de segurança adequadas para garantir
o correto tratamento.
VI.

FORMA E DURAÇÃO DO TRATAMENTO DOS DADOS

6.2. Os Dados Pessoais serão retidos durante o período em que o USUÁRIO estiver
vinculado ao Site, possuindo conta de acesso ativa, a menos que um período de retenção
mais longo seja requerido ou permitido por lei.
6.3. O tratamento dos Dados Pessoais será realizado de acordo com as disposições
estabelecidas nesta Política de Privacidade, enquanto vigorar a relação entre o Site e o
USUÁRIO, que podem ser prorrogados se houver um requisito legal e/ou regulatório para
fazê-lo, para qualquer outro objetivo estabelecido pela lei aplicável em matéria de Dados
Pessoais e para defender os interesses da BUNGE em processos judiciais, administrativos e
arbitrais.
6.4. BUNGE deve executar o tratamento dos Dados Pessoais em conformidade com os
princípios da finalidade, adequação, necessidade, acesso livre, qualidade dos dados,
transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilidade, conforme
definido pela LGPD.
6.5. A BUNGE deve armazenar os dados pessoais em um formato que facilite o exercício
dos direitos dos titulares dos dados e manter um registro das operações de tratamento de
dados pessoais, especialmente quando baseadas em interesses legítimos.
VII.

DIREITOS DOS TITULARES DOS DADOS

7.1. Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais, a BUNGE respeita e garante ao Titular dos Dados a possibilidade de
apresentação de solicitações baseadas nos seguintes direitos:
a) Confirmar a existência do tratamento dos dados;
b) Acessar os dados compartilhados;
c) Corrigir os dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
d) Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com a legislação aplicável em matéria de Dados
Pessoais;

e) Realizar a portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviços ou produtos,
mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da Autoridade
Nacional, observados os segredos comercial e industrial;
f) Obter informação a respeito do uso compartilhado de Dados Pessoais com as entidades
públicas e privadas com as quais os Dados Pessoais foram compartilhados;
g) Obter informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem
como de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa; e
h) Revocar o consentimento.
7.2. O exercício dos direitos do Titular dos Dados, poderá ser realizado por comunicação
enviada por e-mail para o endereço dados.pessoais@bunge.com.
7.3. O Usuário fica ciente de que a exclusão dos Dados Pessoais solicitados para a criação
e gestão de sua conta de USUÁRIO, implicará no término de seu cadastro no site, com
consequente cancelamento dos serviços prestados.
VIII.

LEGISLAÇÃO E FORO

8.1.
Esta Política será regida, interpretada e executada de acordo com as Leis da
República
Federativa do Brasil, especialmente a Lei nº 13.709/2018, sendo competente o foro de
domicílio do USUÁRIO para dirimir qualquer dúvida decorrente desta Política.
IX.

CONTATO

9.1.
Em caso de dúvidas sobre esta Política, você pode entrar em contato no endereço
dados.pessoais@bunge.com

28 de abril de 2020.

