
 

Privacy Policy Agreement Page 1 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA AGEXTEC ASSESSORIA E 

PREVISÕES AGRÍCOLAS LTDA. 
 

 

Esta política de privacidade governa o uso da aplicativo de software ("Aplicativo") para um site 

que foi criado pela empresa Next Seasons Systems, LLC ("Licenciador"). A Aplicação é um site 

que promove o negócio da Next Seasons Systems, LLC e da AgexTec - Assessoria e Previsões 

Agrícola Ltda. 

Informações Fornecidas pelo Usuário 

O aplicativo obtém as informações fornecidas quando você usa ou baixa e registra o aplicativo. 

O registro é opcional. No entanto, tenha em mente que talvez você não consiga usar alguns dos 

recursos oferecidos pelo aplicativo, a menos que você efetue o registro no sistema. O registro é 

obrigatório para poder usar os recursos básicos do Aplicativo. 

 

Nós também podemos usar as informações que você nos forneceu para contatá-lo de tempos em 

tempos para fornecer informações importantes, avisos exigidos e promoções de marketing. 

 

Informações Coletadas Automaticamente 
 

Além disso, o Aplicativo pode coletar certas informações automaticamente, incluindo, mas não 

limitado a: o tipo de dispositivo que você usa, a identificação de dispositivo exclusiva do seu 

dispositivo, o endereço IP do seu dispositivo, o sistema operacional móvel, o tipo de navegador 

de internet móvel que você utiliza e informações sobre a forma como você usa o aplicativo. 

 

Informações de Localização 
 

Quando você visita o aplicativo, podemos usar a tecnologia GPS (ou outra tecnologia similar) 

para determinar sua localização atual para designar a cidade em que está localizado e exibir um 

mapa de localização com anúncios relevantes. Não compartilharemos sua localização atual com 

outros usuários ou parceiros. 

 

Você pode desligar a funcionalidade de localização a qualquer momento desligando a 

configuração de serviços de localização para a aplicação móvel em seu dispositivo. Se você optar 

por utilizar a função de localização, você autoriza o Licenciador e a transmissão, coleta, 

manutenção, processamento e uso de nossos licenciados de seus dados de localização e consultas 

para melhorar e fornecer produtos e serviços baseados em localização. Você pode retirar esse 

consentimento desligando a configuração de serviços de localização no seu dispositivo. 

 

Acesso de Terceiros 

 

Nós compartilharemos suas informações com terceiros somente nas formas descritas nesta 

declaração de privacidade. 
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Podemos divulgar informações fornecidas pelo usuário e coletadas automaticamente: 

 

 conforme exigido por lei, de modo a cumprir uma intimação ou processo legal similar; 

 quando acreditamos de boa fé que a divulgação é necessária para proteger nossos direitos, 

proteger sua segurança ou a segurança de terceiros, investigar fraudes ou responder a um 

pedido do governo; 

 com os nossos provedores de serviços confiáveis que trabalham em nosso nome, não 

possuem um uso independente das informações que divulgamos e concordamos em aderir 

às regras estabelecidas nesta declaração de privacidade; 

 se o Licenciador estiver envolvido em uma fusão, aquisição ou venda de toda ou parte de 

seus ativos, você será notificado via e-mail e/ou um aviso proeminente em nosso site de 

qualquer alteração na propriedade ou uso dessas informações, bem como, qualquer 

escolha que você possa ter sobre essa informação; 

 para anunciantes e redes publicitárias de terceiros e empresas analíticas, conforme 

descrito na seção abaixo. 
 

Coleta Automática de Dados e Publicidade 
 

Podemos trabalhar com empresas de análise para nos ajudar a entender como o aplicativo está 

sendo usado, como a freqüência e a duração do uso. Não trabalhamos com anunciantes e redes de 

publicidade de terceiros. 

 

Excluir 

 

Existem opções de exclusão para usuários desta Aplicação: 

 

Desativar toda a coleta de informações desinstalando o aplicativo: você pode interromper toda a 

coleção de informações pelo aplicativo facilmente, apenas desinstalando-o de seu dispositivo. 

Você pode usar os processos de desinstalação padrão que podem estar disponíveis como parte de 

seu dispositivo ou pelo mercado ou rede do aplicativo. 

 

Política de Retenção de Dados, Gerenciando Suas Informações 

 

Vamos reter os dados fornecidos pelo usuário desde que você use o aplicativo e por um período 

razoável depois disso. Reteremos as informações coletadas automaticamente por até 24 meses e, 

posteriormente, podemos armazená-la em conjunto. Se você quiser que elimine dados fornecidos 

pelo usuário que você forneceu através do aplicativo, entre em contato conosco no 

contato@agextec.com responderemos em um prazo razoável. Observe que alguns ou todos os 

dados fornecidos pelo usuário podem ser necessários para que o aplicativo funcione 

corretamente. 

Crianças 

Não usamos o Aplicativo para solicitar dados ou mercado para crianças com idade inferior a 13 

anos. Se um pai ou responsável tomar conhecimento de que seu filho nos forneceu informações 

mailto:contato@agextec.com
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sem o seu consentimento, ele ou ela deve entrar em contato conosco no contato@agextec.com. 

Vamos excluir essas informações dos nossos arquivos dentro de um prazo razoável. 

Segurança  

Estamos preocupados com a segurança da confidencialidade das suas informações. Nós 

fornecemos seguranças físicas, eletrônicas e processuais para proteger a informação que 

processamos e mantemos. Por exemplo, limitamos o acesso a essas informações aos funcionários 

e setores autorizados que precisam saber essas informações para operar, desenvolver ou melhorar 

nosso Aplicativo. Lembre-se de que, apesar de nos esforçarmos de fornecer segurança razoável 

para as informações que processamos e mantemos, nenhum sistema de segurança pode prevenir 

todas as possíveis violações de segurança. 

Alterações 

Esta Política de Privacidade pode ser atualizada periodicamente por qualquer motivo. Nós o 

notificaremos sobre quaisquer alterações à nossa Política de Privacidade, publicando a nova 

Política de Privacidade aqui e informando você por e-mail ou mensagem de texto. É 

aconselhável consultar regularmente esta Política de Privacidade para quaisquer alterações, uma 

vez que o uso continuado é considerado aprovação de todas as alterações. Você pode verificar o 

histórico desta política clicando aqui. 

Seu Consentimento  

Ao usar o Aplicativo, você concorda com nosso processamento de sua informação conforme 

estabelecido nesta Política de Privacidade agora e conforme por nossa alteração. 

"Processamento", significa usar cookies em um dispositivo de computador/mão ou usar ou tocar 

informações de qualquer maneira, incluindo, mas não limitado a: coletar, armazenar, excluir, 

usar, combinar e divulgar informações. Todas as atividades terão lugar nos Estados Unidos. Se 

você reside fora dos Estados Unidos, suas informações serão transferidas, processadas e 

armazenadas de acordo com os padrões de privacidade dos Estados Unidos. 

Contate-nos 

Se você tiver alguma dúvida sobre privacidade durante o uso do aplicativo ou tiver dúvidas sobre 

nossas práticas, entre em contato conosco pelo email contato@agextec.com  


