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POLÍTICA DE PRIVACIDADE   

ALIARE 

 

ALIARE PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.842.127/0001-06 situada 
à Av. Caiapó, nº 1528, Setor Santa Genoveva, na cidade de Goiânia – GO, CEP 74.672-
400, nesse documento referida somente como “ALIARE” ou “nós”, reafirmando seu 
compromisso em manter relacionamentos pautados na transparência e respeito às 
pessoas, apresenta sua Política de Privacidade (“Política”). 
 
Esta Política contém informações importantes sobre como tratamos os dados das 

pessoas com as quais nos relacionamos (“Usuários”, “Titulares” ou “Você”), seja por 

meio do site “https://www.aliare.co/” (“Site” ou “Plataforma”), seja em razão de alguma 

interação em ambientes físicos.  

 

Esta Política foi elaborada em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei 

nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a Lei nº 13.709/18 (Lei de Proteção de Dados 

Pessoais). 

 

DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

 

Para fins desta Política utilizaremos os conceitos previstos na legislação aplicável, em 

especial, aqueles dispostos no art. 5º da LGPD. Para facilitar a leitura, abaixo são 

indicados os principais conceitos ora empregados: 

 

• Dado Pessoal: qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada 

ou identificável, ou seja, informações que identificam uma pessoa de forma direta, tais 

como nome completo, CPF, RG, fotografia ou que a identifiquem de forma indireta, tais 

como endereço de e-mail, IP, localização, etc.; 

 

• IP (Internet Protocol): É um conjunto de números que identifica o computador 

do Titular na Internet; 

 

• Titular: pessoa física a quem se refere o dado pessoal tratado pela ALIARE; 

 

• Controlador: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de Dados Pessoais; 

Ao interagir com nossos sites ou com os produtos ALIARE o Usuário indicará sua 

ciência e concordância com a presente Política. Assim, a leitura e compreensão 

desse documento é de extrema importância e, no caso de alguma dúvida, a ALIARE 

deve ser contatada pelo canal indicado ao final do documento para 

esclarecimentos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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• Operador: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de Dados Pessoais em nome do controlador; 

 

• Tratamento: toda e qualquer operação realizada com Dados Pessoais, seja pelo 

Controlador ou pelo Operador, tais como, coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

QUAIS DADOS TRATAMOS E PARA QUAIS FINALIDADES? 

 

Considerando que a ALIARE é uma organização que desenvolve softwares para o 

emprego no mercado agro, via de regra, ela exercerá a condição de Operadora dos 

dados pessoais inseridos nesses softwares por seus Clientes. Nestes casos, é importante 

que as Políticas de Privacidade desses Clientes, usuários das ferramentas, também 

sejam consultadas.   

 

Em algumas situações, como no caso de dados pessoais coletados para fins de 

prospecção, envio de marketing ou para seleção de vagas de emprego, a ALIARE poderá 

exercer a condição de Controladora de dados.   

 

Em relação a origem, os Dados Pessoais Tratados pela ALIARE, no âmbito deste Site e 

de interações em ambientes físicos, podem ser classificados da seguinte forma: 

 

(a) Dados fornecidos expressamente pelo Titular: 

Esses dados referem-se a informações que o Titular inseriu de forma voluntária no Site, 
como por exemplo, quando deseja entrar em contato com a ALIARE; 
 

(b) Dados coletados pela ALIARE quando o Usuário utiliza o Site: 

Nessa categoria estão todas as informações que geraremos ou coletaremos a respeito 

do Usuário de forma indireta sempre que ele interagir com nosso Site, isto pode incluir 

informações de navegação coletadas em segundo plano, geralmente por meio de 

cookies. Para mais informações consulte o item específico de Cookies e tecnologias 

similares desta política; 

 

(c) Dados coletados por parceiros comerciais e fornecidos à ALIARE: 

Nessa categoria estão os dados fornecidos pelo Titular a terceiros parceiros da ALIARE. 

Esses terceiros podem compartilhar os Dados Pessoais com a ALIARE para que esta faça 

o contato com o Titular para fins comerciais, como para oferecer oportunidades de 
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negócio. Nesses casos, é importante que o Titular consulte também as Políticas de 

Privacidade disponíveis nas plataformas dos terceiros. 

 

QUANDO E POR QUE TRATAMOS DADOS PESSOAIS? 

 

Momento do 

Tratamento 
Quais dados? Para quais finalidade? 

Contato com a 
ALIARE 

• Nome  

• Telefone 

• E-mail  

Recebimento, triagem, registro e atendimento 

às solicitações, reclamações, dúvidas e demais 

contatos do Titular; 

Cadastro em 
nosso 
informativo 

• E-mail 
Identificar e cadastrar o Titular para o envio 
periódico de nosso informativo. 

Dados coletados 
por cookies 
(Durante a 
navegação nos 
sites e/ou 
utilização das 
plataformas) 

• Localização, tipo de 
navegador,  

• Páginas 
consultadas; 

• Dados de registro e 
login; 

• tipo de dispositivo; 

• endereço do 
protocolo de Internet 
(IP), tempo médio 
gasto, data e cidade de 
acesso da plataforma; 

• Viabilizar funcionalidades do site e 
PLATAFORMA; 

• Traçar perfis comportamentais para 
aprimoramento do produto e desenvolvimento 
de novos; 

• Realizar análises estatísticas, inteligência de 
mercado, para desenvolvimento de novos 
produtos e campanhas de marketing; 

 

Interações em 
ambientes físicos 
da ALIARE 

• Nome; 

• CPF; 

• Imagem. 

• Identificação do Titular para fins de 
monitoramento de segurança em nossos 
ambientes físicos. 

 

Dados fornecidos por Candidatos a vagas de emprego:  

 

Momento do 

Tratamento 
Quais dados? Para quais finalidade? 

Seleção e 
Recrutamento 

• Nome;  

• CPF; 

• RG; 

• Data de 
nascimento; 

• Endereço; 

• Telefone; 

• E-mail; 

• Histórico escolar e 
profissional; 

• Dados de saúde 

• Identificar o Candidato; 

• Realizar o cadastramento do candidato em 
nosso banco de talentos/currículos;  

• Proceder com a avaliação curricular e 
análise de compatibilidade com os critérios da 
vaga e perfil buscado pela ALIARE; 

• Proceder com entrevistas, aplicações de 
testes;  

• Identificação de pessoas portadoras de 
necessidades especiais para fins de 
enquadramento em vagas adequadas. 
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(portadores de 
necessidades 
especiais) 

 

COOKIES 

 

Cookies são pequenos arquivos de texto enviados pelo site ao dispositivo, que ficam 

armazenados no navegador utilizado pelo Usuário, com informações relacionadas à sua 

interação com o site. Essas informações permitem que o site reconheça o Usuário e 

trace um perfil comportamental a seu respeito.  

 

As informações coletadas por meio dos cookies são utilizadas para melhorar e 

personalizar a experiência do Usuário, em geral registrando suas preferências de 

consumo e oferecendo conteúdo personalizado com base nesses registros.  

 

Nem todo cookie contém informações que permitem a identificação do Usuário, sendo 

que determinados tipos de cookies podem ser empregados simplesmente para que o 

site funcione corretamente. 

 

Em geral podemos classificar os cookies nas seguintes categorias:  

 

● Cookies estritamente necessários: asseguram o correto funcionamento do site. 

Esses cookies não identificam o Usuário e não podem ser desativados sem que isso 

prejudique seriamente o funcionamento do site; 

 

● Cookies de desempenho: armazenam informações anônimas, como volume de 

visitas, locais mais acessados e outras estatísticas para gestão de funcionamento e 

aperfeiçoamento do site. Esses cookies não identificam o Usuário e podem ser 

desativados, embora sua desativação possa afetar o funcionamento do site; 

 

● Cookies de funcionalidade: possibilitam que o site ofereça funcionalidades 

melhoradas. Se desativados, algumas funções do site podem não funcionar 

adequadamente. Esses cookies coletam informações que podem identificar o Usuário e 

podem ser desativados; 

 

● Cookies de publicidade: utilizam informações do Usuário para direcionamento 

de conteúdo personalizado, de acordo com suas preferências de navegação. Esses 

cookies coletam informações que podem identificar o Usuário e podem ser desativados; 

 

● Cookies de terceiros: cookies inseridos por parceiros, como Facebook e Google, 

que coletam informações do Usuário quando ele visita nosso site, para que esses 

parceiros divulguem nossos materiais publicitários em suas plataformas quando o 
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Usuário as utilizar. Esses cookies coletam informações que podem identificar o Usuário 

e podem ser desativados. 

 

Como gerenciar os cookies? 

 

A gestão dos cookies pode ser realizada por meio do banner exibido no primeiro acesso 

ao Site ou por meio das seções específicas do navegador utilizado pelo Usuário. 

 

Abaixo apresentamos os links para gerenciamento de cookies dos principais 

navegadores do mercado (os endereços podem variar a depender da versão do 

navegador): 

 

● Internet Explorer 
● Microsoft Edge 
● Mozilla Firefox 
● Google Chrome 
● Safari 
● Opera 

 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS 

 

A ALIARE poderá ainda compartilhar com terceiros, sempre sob sua supervisão, os 

dados pessoais acima relacionados nas seguintes hipóteses: 

 

• Confirmação da autenticidade do cadastro realizado no site caso em que esses 

terceiros poderão entrar em contato com titular para realizar a confirmação; 

 

• Estudos de mercado, análise de perfil de consumo, envio de campanhas 

publicitárias, marketing, etc.; 

 

• Armazenamento e processamento dos dados (provedores de armazenamento, 

softwares em nuvem), caso em que os terceiros tratarão os dados de acordo com as 

determinações da ALIARE; 

 

• Processos de aquisição, venda, fusão, reorganização societária ou qualquer outra 

mudança de controle da ALIARE. Nesse caso, a ALIARE irá garantir a continuidade da 

proteção dos Dados e irá comunicar a Contratante, com antecedência, caso essa 

transferência implique qualquer alteração na Política de Privacidade; 

 

● Com órgãos públicos ou órgãos privados no desempenho de atividade 

tipicamente pública para cumprimento de determinação ou obrigação legal, como 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox#:~:text=Selecione%20o%20painel%20Privacidade%20e,cookies%20e%20dados%20de%20sites
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox#:~:text=Selecione%20o%20painel%20Privacidade%20e,cookies%20e%20dados%20de%20sites
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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informações compartilhadas com a Receita Federal, no atendimento às solicitações 

judiciais, dentre outros.  

 

Direitos dos Titulares de Dados Pessoais 

 

Por meio do e-mail dpo@aliare.co o Usuário poderá solicitar: 

 

(i) confirmação da existência de tratamento; 

(ii) acesso aos dados; 

(iii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

(iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com o disposto na LGPD; 

(v) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados 

os segredos comercial e industrial;      

(vi) eliminação dos dados pessoais tratados com seu consentimento; 

(vii) informação das entidades públicas e privadas com as quais a ALIARE realizou uso 

compartilhado de dados; 

(viii) revogação do consentimento; 

(ix) solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento 

automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões 

destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os 

aspectos de sua personalidade. 

 

Atenderemos a solicitação no prazo legal. No entanto, se houver fundamento legal, 

algumas solicitações poderão ser atendidas parcialmente ou mesmo negadas, caso em 

que serão prestados os esclarecimentos necessários.  

 

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS 

 

A ALIARE poderá realizar transferências internacionais de dados, a fim de realizar alguns 

processos que compõem a operação, tais como armazenamento de informações em 

servidores internacionais, etc. 

 

Em qualquer caso de compartilhamento com parceiros localizados em outros países, 

estabelecemos contratualmente que o parceiro tem o dever de manter o padrão de 

proteção de dados e segurança da informação compatível com esta Política de 

Privacidade e com a LGPD. 
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MANUTENÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados pessoais serão mantidos pela ALIARE enquanto forem necessários ao 

cumprimento da finalidade para a qual foram coletados, como para promoção de nossas 

atividades empresariais e para o cumprimento de contratos celebrados.  

 

Para além disso, podemos ainda manter os dados pessoais (i) enquanto perdurar alguma 

hipótese de legítimo interesse nosso, assim legalmente compreendidas, (ii) quando lei 

ou autoridade pública assim determinar ou (iii) para o regular exercício de direitos. 

 

No caso de dados coletados para fins de seleção e recrutamento, o Candidato deverá 

dar aceite a política de privacidade do site em que realizar o cadastro, sendo que 

quaisquer dúvidas poderão ser enviadas ao dpo@aliare.co. 

 

TRATAMENTO DE DADOS EM OUTROS PRODUTOS ALIARE 

 

Os tipos de dados pessoais tratados e suas finalidades poderão variar a depender do 
produto ALIARE contratado. 
 
Os tratamentos de dados de cada produto estarão disponíveis: 
 

(i) Na política de privacidade disponível no site próprio do produto, ou 
(ii) Na inexistência de site, nos contratos assinados pelas Partes; 

 
DICAS DE SEGURANÇA 
 

A ALIARE empregará os melhores controles técnicos e administrativos para garantir a 

proteção dos dados pessoais sob sua responsabilidade. Esses esforços podem ser 

apoiados por cautelas simples, como: 

 

(i) Manter o sigilo de todas suas credenciais (IDs, tokens, logins e senhas), nunca os 

compartilhando com terceiros; 

 

(ii) Não fornecer informações como senhas bancárias ou financeiras por e-mail ou 

outros aplicativos de mensageria (ex. whatsapp, telegram, etc.); 

 

(iii) Comunicar a ALIARE sobre toda e qualquer suspeita ou constatação de violação 

a essa Política, tais como acessos não autorizados a sua conta, compras suspeitas, etc.; 

 

(iv) Consultar a ALIARE sempre que receber informações ou comunicados sobre 

promoções, campanhas e pesquisas recebidas por e-mail, para verificação de sua 

veracidade; 
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(v) Fornecer à ALIARE informações verídicas e completas e sempre as manter 

atualizadas; 

 

(vi) Caso deseje exercer qualquer direito em relação a seus dados pessoais, contatar 

a ALIARE por meio do e-mail dpo@aliare.co; 

 

(vii) Adotar medidas de segurança cibernética em dispositivos móveis e 

computadores empregados na utilização do site e da PLATAFORMA, tais como a 

atualização de antivírus, firewalls, senhas; 

 

(viii) Abster-se de utilizar a PLATAFORMA para qualquer tratamento ilegal ou 

desautorizado de dados pessoais de terceiros, ficando a ALIARE isenta de qualquer 

responsabilidade advinda de danos gerados a terceiros pela CONTRATANTE, sem prejuízo da 

ALIARE poder obter a reparação por eventuais danos morais e materiais causados contra si 

por atos ilegais da CONTRATANTE; 

 

(ix) Não pagar boletos supostamente enviados pela ALIARE sem antes se certificar 

da autenticidade do documento, conferindo o valor, o código de barras, a instituição 

financeira e o beneficiário. 

 
ATENDIMENTO REFERENTE À DADOS PESSOAIS 

 

Para qualquer assunto relacionado ao tratamento de Dados Pessoais, a ALIARE pode ser 

contatada pelo e-mail: dpo@aliare.co.  

 

Para demais assuntos, os contatos devem ser direcionais pela seção “Contato” do site.  

 

FORO DE ELEIÇÃO 

 

Quaisquer questões controversas decorrentes da presente Política serão submetidas à 
jurisdição competente da Comarca de Goiânia – GO. 
 
DAS ATUALIZAÇÕES 
 
A presente Política foi publicada em 28/06/2022 e poderá sofrer atualizações que serão 
comunicadas em nosso Site.  
 

 

ALIARE PARTICIPAÇÕES S/A 

https://eclass.com.br/projetos/aliare/contato/
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