
 
 

 
 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDADE 

 

 

A Atvos Bioenergia S.A. (“Atvos Bio”) Possui a ética e integridade como princípio de Negócio 

e atua de forma transparente e honesta junto àqueles com quem se relaciona. deseja manter 

uma relação de confiança e transparência junto àqueles com quem se relaciona. 

 

 

Por isso, elaboramos este Aviso de Privacidade para lhe auxiliar a entender quais informações 

suas nós coletamos, por qual(is) motivo(s) as coletamos e com quem as compartilhamos. Além 

disso, também informamos neste Aviso sobre os seus direitos relativos a essas informações e 

como exercê-los junto à Atvos Bioenergia S.A e suas Sociedades Controladas. 

 

Recomendamos que você leia este Aviso de Privacidade do início ao fim, pois aqui explicamos 

como tratamos as suas informações pessoais e como você pode exercer os seus direitos junto a 

nós. 

 

É importante que periodicamente você releia estas informações, uma vez que este Aviso de 

Privacidade poderá sofrer alterações. 

 

 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE LER ESSE AVISO? 

 

Dados Pessoais são todas as informações que permitem a sua identificação de forma direta ou 

que tenham o potencial de o tornar identificável. Como por exemplo, seu nome, CPF, e-mail, 

profissão, dentre outras. 

 

Encarregado é a pessoa do nosso time responsável por cuidar da sua privacidade aqui na Atvos. 

Se você tiver qualquer dúvida sobre como os seus dados são tratados por nós, é ele quem vai 

te ajudar. 

 

Tratamento é qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre Dados Pessoais ou 

sobre conjuntos de Dados Pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como 

a coleta, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a 

recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra 

forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a 

destruição. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

QUAIS DADOS PESSOAIS NÓS TRATAMOS? 

 

Quando você se relaciona conosco, além das informações da sua empresa ou da empresa para 

a qual você trabalha, você nos fornece diversos Dados Pessoais seus, essencialmente para que 

possamos viabilizar a oferta e/ou prestação de nossos produtos e/ou serviços. Já outros dados, 

nós coletamos automaticamente em sistemas de uso próprio ou por meio de terceiros 

contratados por nós. 

 

Abaixo, agrupados em categorias, apresentamos os principais Dados Pessoais que tratamentos 

a seu respeito: 

 

• Informações de identificação, como o seu nome, RG, CPF, estado civil, gênero, 

nacionalidade, data de nascimento, carteira de motorista, e-mail, telefone, endereço, 

estado civil, filiação, idade e nome dos dependentes; 

 

• Informações de educação, como formação, histórico escolar/acadêmico, idiomas, 

qualificações e certificações; 

 

• Informações financeiras, como número de cartão de crédito, dados bancários 

(agência, banco e conta), registro público de bens; 

 

• Informações que nos auxiliem a contatá-lo, como e-mail corporativo e telefone 

comercial; 

 

• Informações profissionais, como profissão, cargo e empresa em que trabalha, 

advertências e medidas disciplinares, dados de treinamentos, identificação profissional, 

expectativa salarial, experiência profissional, salário; e 

 

• Informações complementares, como dados de seu veículo, nome de usuário em 

aplicativo de mensagens, perfil em redes sociais, filiação a alguma organização política 

e/ou opinião política. 

 

Também podemos coletar outras informações que não o identificam pessoalmente. Essas outras 

informações incluem informações de navegador e dispositivo, dados de uso de sites e aplicativos, 

endereços IP, informações demográficas, como localização geográfica, idioma principal e 

informações coletadas por cookies e outras tecnologias ou informações que foram anonimizadas 

ou agregadas.  

 



 
 

 
 

 
 
 
 

Se vincularmos essas informações aos seus dados pessoais, trataremos essas informações 

vinculadas como Dados Pessoais. 

 

COMO OS DADOS PESSOAIS PODEM SER UTILIZADOS POR NÓS? 

 

Relações comerciais 

 

Nós tratamos seus Dados Pessoais para que seja possível viabilizarmos nossa relação comercial, 

viabilizando a execução de nossos serviços, a depender do contrato firmado com você. 

 

Coletamos seus dados para que seja possível: 

 

• Fazermos uma avaliação minuciosa de nossos parceiros e fornecedores; 

• Firmarmos contratos e executá-los em sua integralidade; 

• Prospectarmos, renovarmos ou sub-rogarmos contratos de parceiros e/ou 

arrendamentos; 

• Cadastrar parceiros em nossos sistemas de gestão e seus principais pontos de contato; 

• Realizarmos um acompanhamento do serviço contratado/prestado durante o contrato 

vigente; 

• Viabilizarmos visitas técnicas; 

• Liberarmos mercadorias de compra e venda e nos certificarmos da destinação final; 

• Viabilizarmos autorização ambiental e renovarmos nossas certificações e licenças; 

• Autorizarmos entradas e saídas de veículos em nossos pátios; 

• Fazermos recrutamentos e processos seletivos de novo pessoal; 

• Cadastrarmos visitantes; 

• Realizarmos auditorias internas. 

 

Deste modo, nós tratamos os seus Dados Pessoais para viabilizar as finalidades para a qual você 

os forneceu à Atvos ou para outras finalidades compatíveis a estas e informadas a você no 

momento da coleta dos seus dados. Por exemplo, poderemos tratar as suas informações 

profissionais e de identificação para viabilizar todo o processo de comercialização dos nossos 

produtos, desde o seu primeiro contato, até a emissão das notas fiscais e entrega dos produtos 

adquiridos. 

 

Com base no nosso legítimo interesse, também poderemos tratar os seus Dados Pessoais para 

viabilizar as nossas atividades cotidianas, sempre observando os limites da sua expectativa e a 

legislação aplicável. Por exemplo, para realizar estudos internos de inteligência de mercado, 

para permitir uma melhor distribuição e alocação dos nossos recursos internos, ou, ainda, para 

mensurar a qualidade e satisfação com os nossos produtos e serviços. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

Ainda, poderemos tratar os seus Dados Pessoais, também, para que seja possível realizarmos a 

avaliação do nível de adimplemento dos nossos clientes, por meio de consultas junto a bureaus 

de crédito e, assim, entendermos o perfil de consumo da sua empresa ou da empresa para a 

qual você trabalha frente ao mercado. 

 

Contatos 

 

Em nosso site há alguns canais de comunicação para contato direto conosco, que poderão ser 

utilizados por você. Ao utilizar um destes canais, seus Dados Pessoais serão transmitidos para 

nós e salvos. Neste contexto, utilizamos seus dados somente para dar andamento ao seu 

contato, seja para responder a sua mensagem, seja para avaliarmos seu perfil profissional, 

enviado ao “trabalhe conosco” ou “contato”. 

 

Obrigação Legal e nossos direitos 

 

Tratamos os seus dados, também, para o atendimento das nossas obrigações dispostas em lei, 

regulações de órgãos governamentais, autoridades fiscais, Poder Judiciário e/ou outra 

autoridade competente. Este tratamento poderá incluir seus dados de qualificação completos, 

documentos pessoais, dentre outros, por exemplo, em observância às determinações da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

 

Mesmo após o término da sua relação conosco, nós poderemos tratar alguns de seus dados 

pessoais para cumprir com nossas obrigações legais ou regulatórias, ou, ainda, para exercer 

nossos direitos garantidos em lei, inclusive como prova em processos judiciais, administrativos 

ou arbitrais. 

 

 

COOKIES E LINKS 

 

Os cookies são pequenos arquivos criados por sites visitados e adicionados ao seu computador, 

por meio do navegador. Esses arquivos são comumente utilizados para identificar o visitante, 

personalizar a página de acordo com o perfil ou para facilitar o transporte de dados entre as 

páginas de um mesmo site. Mas fique tranquilo, pois um cookie não dá acesso a seu computador 

ou revela informações além daquelas que você escolhe compartilhar. 

 

A Atvos Bio utiliza de cookies para diferentes finalidades, como gerar estatísticas de acesso, 

possibilitar que você navegue sem complicação e de forma ágil, e para lembrar as suas 

preferências de idioma. Veja, abaixo, os cookies que coletamos em nosso site: 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

Cookie de sessão: são temporários e apagados quando você fecha o seu navegador. Quando 

você reinicia o seu navegador e volta para o site que criou o cookie, esse site trata você como 

um novo visitante. 

 

Cookies persistentes: permanecem no seu navegador até você deletá-los manualmente ou 

até o seu navegador deletá-los, de acordo com o período de duração estabelecido pelo cookie. 

Esses Cookies reconhecerão seu retorno como visitante. 

 

Cookies necessários: são estritamente necessários para a operação de um site. Eles permitem 

que você navegue por um site e use os recursos desse site. Não é possível se opor a este 

tratamento e nem desabilitar esses cookies. 

 

Cookies de terceiros: são cookies colocados em um site por empresas terceiras. As empresas 

terceiras podem usar os dados coletados por esses cookies para lhe enviar, anonimamente, 

propagandas direcionadas de outros sites, com base em sua visita a um site. 

 

Cookies rastreadores ou tracking cookies: são cookies que permitem que seus dados sejam 

compartilhamentos coletivamente entre sites não relacionados e com a intenção de acompanhar 

e compartilhar hábitos de navegação de um usuário da internet. 

 

Você pode desabilitar os cookies nas configurações do seu navegador. Mas, os cookies 

necessários são essenciais para o normal funcionamento do nosso website, de modo que a 

oposição à utilização deles poderá implicar na inutilização de sua experiência ou na suspensão 

de seu acesso. 

 

Além dos cookies, o nosso website também poderá conter links de terceiros, com o propósito, 

tão somente, de proporcionar mais um benefício para os nossos visitantes. Ressaltamos, 

contudo, que a inclusão desses links e frames não significa que tenhamos conhecimento, 

concordemos ou sejamos responsáveis por eles ou por seus respectivos conteúdos.  

 

 

COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

 

Nós compartilhamos os seus Dados Pessoais com empresas com as Sociedades Controladas e 

com a Atvos Bioenergia S.A., com consultorias, órgãos públicos e de proteção ao crédito, 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), outras agências 

regulamentadoras, parceiros de negócio e algumas instituições financeiras. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

Para resguardar a sua privacidade, nós utilizamos instrumentos contratuais e auditorias para 

assegurar que os terceiros que recebam os seus Dados Pessoais em nosso nome, confiram a 

eles a mesma proteção que nós. 

 

Eventualmente, é possível que haja transferência dos seus Dados Pessoais para fora do Brasil. 

Nestes casos, nos certificaremos de que essa transferência ocorra apenas para os países que 

possuem um grau de segurança similar ao previsto pela legislação brasileira, ou quando o 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais assim autorizar. 

 

Você pode ter mais informações sobre os terceiros com quem compartilhamos os seus dados, 

por meio de requisição específica, conforme detalhado abaixo. 

 

 

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS? 

 

 

Você, enquanto titular de Dados Pessoais, possui os seguintes direitos relativos às suas 

informações pessoais: 

 

1.Saber se realizamos algum tratamento com seus Dados Pessoais e quais são tratados; 

 

2.Corrigir ou solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

 

3.Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos; 

 

4.Solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de produtos ou serviços similares; 

 

5.Solicitar a eliminação dos dados coletados e utilizados com base no seu consentimento; 

 

6.Obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais compartilhamos 

os seus dados; 

 

7.Quando a atividade de tratamento necessitar do seu consentimento, você pode se negar 

a consentir. Nesse caso, lhe informaremos sobre as consequências da não realização de 

tal atividade; 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

8.Quando a atividade de tratamento necessitar do seu consentimento, a qualquer momento 

você poderá revogá-lo. 

 

Para exercer os seus direitos, entre em contato com o nosso Encarregado (DPO), por meio do 

e-mail privacidade@atvos.com. 

 

POR QUANTO TEMPO TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

 

Reteremos seus Dados Pessoais pelo tempo que for necessário para cumprir a finalidade para a 

qual foram coletados, a menos que um período de retenção mais longo seja necessário para 

cumprir obrigações legais, resguardar nossos direitos ou cumprir acordos judiciais/extrajudiciais.  

 

Para determinar o período de retenção de seus Dados Pessoais, nos baseamos nos seguintes 

critérios: 

 

• Se temos uma obrigação legal ou contratual de reter Dados Pessoais, ou se são 

necessários para fins de investigação, auditoria ou litígios; 

• Se são necessários para manter registros comerciais e financeiros precisos. 

 

 

COMO MANTEMOS OS SEUS DADOS SEGUROS? 

 

Nós adotamos políticas e procedimentos rigorosos que determinam como os Dados Pessoais 

devem ser tratados aqui na Atvos Bio. Tais normas têm como objetivo garantir o tratamento 

adequado e lícito de Dados Pessoais. 

 

Adotamos, também, medidas técnicas aptas a manter os seus Dados Pessoais seguros e 

protegidos de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito, sempre à 

luz das regras aplicáveis de proteção de dados e segurança da informação. 

 

Nossas medidas de segurança são continuamente monitoradas e revisadas de acordo com os 

avanços tecnológicos e recursos organizacionais. 

 

DÚVIDAS? 

 

Se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente por meio do e-mail 

privacidade@atvos.com. O nosso Encarregado é o Luciano Livino de Melo e ele poderá esclarecer 

quaisquer dúvidas sobre como tratamos os seus Dados Pessoais. 

 

mailto:privacidade@atvos.com

