Privacy and Security

Privacidade e Segurança

Sucafina collects the personal data you provide or
needed concerning its commercial activities, in
compliance with the data protection law, especially
Law No. 13,709/2018 (Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais – LGPD).

Sucafina coleta os dados pessoais fornecidos e/ou
necessários para fins de suas atividades comerciais,
em conformidade com a legislação de proteção de
dados, em especial à Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Your personal data is only stored for the period of
time necessary and, as the case may be, for the time
of your relationship with Sucafina.

Os dados pessoais coletados pela Sucafina serão
armazenados apenas durante o período necessário
e, conforme o caso, durante o período em que durar
sua relação com a Sucafina.

By engaging Sucafina, you confirm that you have
read and understood this information notice and
have received the following information:

Ao se relacionar com a Sucafina, você confirma que
leu e entendeu esse aviso e que recebeu as seguintes
informações:

Your personal data may be processed for the
purposes of:

Suas informações pessoais serão tratadas com o
propósito de:

(i)

disclosure and sharing with credit protection
entities, where permitted by applicable law;

(i)

divulgação e compartilhamento com
entidades de proteção de crédito, conforme
permitido pela legislação aplicável;

(ii)

conducting background investigations and
fraud prevention, where permitted by
applicable law;

(ii)

conduzir investigações de antecedentes e
prevenção de fraude, conforme permitido
pela legislação aplicável;

(iii)

performing other processing activities that
are required or permitted by applicable law;

(iii)

executar outras atividades de tratamento
de dados, conforme exigidas ou permitidas
pela legislação aplicável;

(iv)

any
additional
legitimate
purposes
necessary for Sucafina to conduct its
businesses, provided that such purposes are
not incompatible with the LGPD compliant
with the General Data Protection Law.

(iv)

quaisquer outros propósitos legítimos e
necessários para a condução dos negócios
da Sucafina, desde que não sejam
incompatíveis com a LGPD.

Your personal data may be processed in connection
with your commercial relationship with Sucafina,
subject to the terms of your coffee purchase and sale
agreement or others, as the case may be.
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Suas informações pessoais serão tratadas em
conexão com sua relação comercial com a Sucafina,
sujeita aos termos de seu contrato de compra e
venda de café ou outros, conforme aplicável.

Subject to applicable law, you may also have the
following rights, among others set out in the LGPD, if
applicable:
(i)

to request confirmation that Sucafina
processes your personal data and/or access
to copies of your data that is processed by
Sucafina or on Sucafina’s behalf;

(i)

solicitar confirmação de que a Sucafina realiza
o tratamento de seus dados pessoais e/ou
obter acesso a cópias de seus dados que
tiverem sido tratados pela Sucafina ou em seu
nome;

(ii)

to request information regarding the source
of your personal data, if those personal data
were not collected directly from you;

(ii)

solicitar informações relacionadas à fonte de
seus dados pessoais, caso não tenham sido
coletadas diretamente de você;

(iii)

to request correction of any inaccuracies in
your personal data;

(iii)

solicitar a correção de quaisquer imprecisões
em seus dados pessoais;

(iv)

to object to the processing of your personal
data, as long as it is not in compliance with
the LGPD;

(iv)

se opor ao tratamento de seus dados
pessoais, caso este seja realizado em
desconformidade com LGPD;

(v)

to request that your personal data is deleted
or anonymized, if applicable;

(v)

solicitar que seus dados pessoais sejam
deletados, anonimizados, se aplicável;

(vi)

to complain about the processing of your
personal data to a Data Protection Authority.

(vi)

reclamar sobre o tratamento de seus dados
pessoais a uma Autoridade de Proteção de
Dados.

Sucafina may disclose your personal data to other
companies within Sucafina, its subsidiaries, and
sister companies. Sucafina may also disclose your
personal data to third parties service providers
which may process your personal data on behalf of
Sucafina for the purposes of registration, fraud
prevention and credit protection. Occasionally, some
of these third parties may be located outside the
jurisdiction from which your personal data have
been collected. However, these third parties are
required by Sucafina, at all times, to provide
appropriate levels of security for your personal data,
in compliance with Article 33 of the LGPD. They are
bound by legal agreements to keep your personal
data private and secure and process your personal
data only according to the specific and lawful
instructions of Sucafina, always in compliance with
the applicable law.
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Sujeito à lei aplicável, você tem direito a, dentre
outros previstos na LGPD, caso aplicáveis:

Sucafina poderá divulgar seus dados pessoais para
outras empresas de seu grupo, incluindo suas
subsidiárias e coligadas. Inclusive, Sucafina poderá
também divulgar seus dados pessoais à terceiros
prestadores de serviços, que poderão realizar o
tratamento dos seus dados, em nome da Sucafina,
para fins de cadastro, prevenção à fraude e proteção
do crédito .Eventualmente, alguns desses terceiros
podem estar localizados fora da jurisdição na qual
seus dados foram coletados, no entanto, Sucafina
solicita que esses terceiros forneçam níveis
apropriados de segurança para seus dados pessoais,
em cumprimento ao disposto no art. 33 da LGPD. Por
meio de contratos celebrados, eles são obrigados a
manter seus dados pessoais privados e seguros, e
apenas tratá-los conforme as instruções lícitas e
específicas da Sucafina, sempre em linha com a lei
aplicável.

