Política de Privacidade
É a política da Mosaic Fertilizantes ("Mosaic" ou "Mosaic's") respeitar a privacidade de seus
visitantes online. O objetivo desta "Política de Privacidade" é dizer como coletamos,
armazenamos, usamos e compartilhamos informações sobre você quando você visita ou usa
serviços on-line oferecidos pela Mosaic ou suas afiliadas que vinculam ou fazem referência a
esta Política de Privacidade. Ao acessar ou usar nossos sites, você está consentindo com
nossa coleta, armazenamento, uso e compartilhamento de informações sobre você conforme
estabelecido nesta Política de Privacidade.
Quais tipos de informações a Mosaic coleta e como a Mosaic utiliza essas informações?
1. Coletamos informações não pessoais sobre visitantes online, a fim de melhorar sua
experiência online.
Para otimizar sua experiência de usuário e melhorar seu tempo gasto conosco online,
coletamos informações sobre suas visitas aos nossos sites, como seu endereço IP,
provedor de serviços de Internet, tipo de navegador, sistema operacional, rede móvel,
identificadores de dispositivos, identificadores de publicidade, informações gerais de
localização, páginas acessadas em nossos sites, a data e hora de acesso, o conteúdo e os
anúncios que você acessou, o que foi visto, o que foi encaminhado e/ou clicado, e o último
site que você visitou antes de chegar ao nosso site. Também usamos essas informações
para nos ajudar, melhorando nossos produtos, serviços, conteúdo e publicidade, e para fins
de prevenção de perdas e fraudes.
2. Coletamos informações pessoalmente identificáveis que você voluntariamente nos
fornece.
A Mosaic coleta informações pessoais identificáveis, incluindo seu nome, endereço, o nome
da empresa para a qual você trabalha, seu título, seu número de telefone, seu país e seu
endereço de e-mail quando você voluntariamente envia essas informações para nós. Por
exemplo, se você clicar em "Fale Conosco" na parte inferior do www.cropnutrition.com,
você será convidado a fornecer seu nome, o nome da empresa para a qual você trabalha,
seu título, seu número de telefone e seu país, juntamente com seu comentário ou pergunta
para nós. Usaremos essas informações para entrar em contato com você em resposta ao
seu comentário ou pergunta. Também podemos usar essas informações, a menos que
você solicite o contrário, para mantê-lo atualizado sobre os últimos anúncios de produtos da
Mosaic e os próximos eventos. Também usamos informações pessoais para nos ajudar a
melhorar nossos produtos, serviços, conteúdo e publicidade, e para fins de prevenção de
perdas e fraudes.
Também podemos compartilhar suas informações pessoais identificáveis da seguinte
forma:
•

Às vezes, a Mosaic pode disponibilizar certas informações pessoais para parceiros
estratégicos que trabalham com a Mosaic para fornecer produtos e serviços, ou que
ajudam o mercado da Mosaic aos clientes. Por exemplo, nossos provedores de serviços
terceirizados podem incluir empresas que fornecem serviços como hospedagem e

•

•

suporte de sites, atendimento ao cliente, e-mail e entrega postal de materiais de
marketing, auditoria e outros serviços semelhantes. As informações pessoais serão
compartilhadas apenas pela Mosaic para fornecer ou melhorar nossos produtos,
serviços e publicidade; não será compartilhado com terceiros para seus fins de
marketing.
Com um terceiro em caso de qualquer reorganização, fusão, venda, joint venture,
cessão, transferência ou outra disposição de toda ou qualquer parte do nosso negócio,
ativos ou ações (inclusive em conexão com qualquer falência ou processos
semelhantes).
Como acreditamos ser necessário ou apropriado: (a) sob a lei aplicável, incluindo leis
fora do seu país de residência; (b) para cumprir o processo legal; (c) responder a
pedidos de autoridades públicas e governamentais, incluindo autoridades públicas e
governamentais fora do seu país de residência; (d) para impor nossos termos e
condições; (e) proteger nossas operações; (f) proteger nossos direitos, privacidade,
segurança ou propriedade, e de você ou de outros; e (g) para nos permitir buscar as
soluções disponíveis ou limitar os danos que possamos sofrer.

3. Usamos cookies para ajudar a determinar quais anúncios de nossos anúncios são
mostrados a você em outros sites e melhorar o funcionamento de nossos sites.
"Cookies" são pequenos arquivos que alguns sites colocam no seu computador. Usamos
cookies para ajudar a determinar quais de nossos anúncios são mostrados a você em
outros sites. Também trabalhamos com empresas terceirizadas que usam suas tecnologias
de rastreamento (incluindo cookies e pixel tags) em nossos sites, a fim de fornecer
anúncios personalizados para você em nosso nome. Essas empresas podem coletar
informações sobre sua atividade em nossos sites e sua interação com nossa publicidade e
outras comunicações e usar essas informações para determinar quais anúncios você vê em
sites e aplicativos de terceiros.
Para obter mais informações sobre isso e entender suas opções, incluindo como optar
por não receber esses anúncios personalizados, você pode visitar o site da Network
Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org ou o site da Digital Advertising
Alliance http://www.aboutads.info/choices. Você também pode controlar cookies de
publicidade do Google, usando seu Gerenciador de Preferências de Anúncios.
Observe que mesmo que você desative (limpe seus cookies, cache etc.), essas
tecnologias de rastreamento ainda podem coletar dados e você ainda verá nossos
anúncios, mas eles não serão direcionados com base nas informações coletadas
através de nossos critérios de tecnologia de rastreamento.
Sites de terceiros
Usamos informações pessoais identificáveis apenas para nossos fins de marketing e negócios
internos. Essas informações não serão vendidas a terceiros. No entanto, nossos sites podem
conter "hiperlinks" para sites que não são de nossa propriedade e nem controlados por nós, e
esses sites de terceiros podem coletar e usar as suas informações pessoais para outros fins.

As práticas de terceiros em seus sites relacionadas às suas informações pessoais identificáveis
não são cobertas por esta Política de Privacidade. A Mosaic não faz representações ou
endossamentos em relação às práticas de privacidade de sites de terceiros.
Segurança
Buscamos usar medidas organizacionais, técnicas e administrativas razoáveis para proteger as
Informações Pessoais em nossa organização. Infelizmente, nenhum sistema de transmissão ou
armazenamento de dados pode ser garantido como 100% seguro. Se você tem razões para
acreditar que sua interação conosco não é mais segura (por exemplo, se você sentir que a
segurança de qualquer conta que você possa ter conosco tenha sido comprometida), por favor,
notifique-nos imediatamente do problema clicando no link "Fale conosco" aqui ou em qualquer
um de nossos sites.
Como você pode rever, alterar ou excluir suas informações pessoais
Se você quiser revisar, alterar ou excluir informações pessoais identificáveis sobre você que
você nos forneceu anteriormente, ou se você tiver alguma dúvida sobre esta Política de
Privacidade, você pode usar o link "Fale Conosco" em qualquer um de nossos sites.
Tentaremos atender à sua solicitação o mais rápido possível.
Mudanças nesta Política de Privacidade
Você pode continuar a encontrar esta Política de Privacidade aqui ou pode entrar em contato
conosco em caso de dúvidas. Reservamo-nos o direito de modificar nossa Política de
Privacidade a qualquer momento e sem aviso prévio. Se modificarmos nossa Política de
Privacidade, postaremos qualquer alteração aqui. Por favor, verifique regularmente a versão
mais recente de nossa Política de Privacidade.
Esta Política de Privacidade entrou em vigor em 1º de junho de 2015.
Última atualização: 24 de fevereiro de 2016.
Sugestão: Durante quanto tempo tratamos os seus dados pessoais
De acordo com a Seção IV - Do Término do Tratamento de Dados da LGPD,
armazenaremos os seus dados apenas pelo período estritamente necessário para as suas
respectivas finalidades de tratamento.

