
Aqui explicamos o modo como tratamos seus dados pessoais e protegemos sua 
privacidade. Precisamos que leia e concorde para que possamos disponibilizar nossos 
Serviços. 
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Esta Política de Privacidade diz respeito aos dados que a Associação Paranaense de 
Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, proprietária do produto PARLEITE pode obter 
quando você usa os nossos Serviços. Nesta Política de Privacidade, descrevemos como 
coletamos seus dados através do Sistema e do Aplicativo, assim como a forma pela qual 
podemos utilizá-los e compartilhá-los nos termos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da 
Internet) e do Decreto 8.771/2016. Ao clicar no botão “Eu li e aceito a Política de 
Privacidade” você está aceitando esses termos. 

Podemos alterar a Política de Privacidade a qualquer tempo, mas você sempre será 
avisado antes de fazer login e novo consentimento será solicitado para que você continue 
tendo acesso ao aplicativo PARLEITE e aos nossos Serviços. Note que sempre 
informamos, no início desta Política, a data da última atualização. 

Fizemos um resumo dos principais pontos da Política de Privacidade: 

• 1. O PARLEITE pode coletar as informações que você fornecer no cadastro e ao longo do 
uso dos Serviços. 

• 2. Com a coleta queremos possibilitar seu acesso, saber como entrar em contato com 
você e melhorar os Serviços que prestamos. 

• 3. Não compartilharemos seus dados pessoais com ninguém sem a sua autorização por 
escrito. 

• 4. Podemos armazenar os seus dados fora do país. 
• 5. Podemos usar dados anonimizados para fins estatísticos e de controle do nosso 

serviço. 
• 6. Tomamos medidas de segurança razoáveis para proteger seus dados. 
• 7. Apagaremos as suas contas e excluiremos seus dados de nosso sistema quando você 

quiser, mas somos obrigados por lei a manter registros de conexão por seis meses. 
 
 

Informações coletadas 

Dados pessoais 

O PARLEITE pode coletar informações enviadas voluntariamente pelos Usuários, incluindo 
(mas não se limitando) a) nomes, números de CPF, email, telefones, endereços, dentre 
outros. Este tipo de informação você fornece ao criar sua conta no Aplicativo. Além disso, 
podemos coletar informações decorrentes do seu uso normal do Aplicativo. 

Dados Animais 



O PARLEITE coleta as informações de nascimento, reprodutores, cobertura, prenhez, 
parto, indução, aborto, secagem, saída do rebanho e informações do controle leiteiro do 
seu rebanho. 

Nosso uso 

Objetivos ao coletar este tipo de dado: 

§ 1. Conceder acesso aos nossos Serviços a partir do e-mail e senha cadastrados. 
§ 2. Possibilitar que entremos em contato com você para te oferecer ajuda. 
§ 3. Melhorar nossos Serviços. 

 
 
Os dados registrados no PARLEITE serão usados e tratados única e exclusivamente para 
gerenciador seu rebanho. 

Estes dados serão armazenados em ambiente seguro e de acesso restrito a você e 
àqueles com quem desejar compartilhá-los, sempre atendendo a preservação da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente 
envolvidas. 

 

Informações importantes 

Transferência Internacional de Dados 

Os seus dados podem ser armazenados fora do Brasil. De acordo com a legislação 
nacional, isso constitui “Transferência Internacional de Dados”, então ao concordar com 
esta Política de Privacidade, você também consente com este envio. 

Dados anonimizados 

Os dados de todos os usuários juntos, desvinculados das informações pessoais (que 
possibilitam a identificação do titular) são chamados de “dados anônimos”. Se/quando 
utilizarmos o processo de anonimização poderemos analisar dados para fins estatísticos e 
comerciais. 

Q. Segurança 

Nós temos ferramentas para proteger seus dados pessoais de terceiros mal-intencionados 
ou sem autorização. Apesar de tomarmos medidas razoáveis para protegê-los, a Internet é 
um ambiente inseguro, então não podemos garantir segurança absoluta e inviolável para 
os dados coletados. 

Compartilhamento de seus dados com terceiros 



Suas informações pessoais nunca serão fornecidas a nenhuma outra empresa que não a 
APCBRH, sem a sua autorização prévia por escrito. 

Edições dos dados 

Você pode a qualquer tempo rever, editar ou deletar as informações do seu cadastro 
através do Aplicativo. Contamos com você para manter seus dados atualizados. Se você 
não conseguir realizar alguma alteração, envie um e-mail 
para suporte@apcbrh.com.br solicitando a mudança e trabalharemos nisso. 

Retenção de dados 

Nos comprometemos a excluir seu cadastro depois que você decidir se desvincular em 
definitivo dos nossos Serviços. Se antes disso você quiser remover a sua conta, envie um 
email para suporte@apcbrh.com.br como assunto "Excluir minha conta". Sua conta será 
excluída juntamente com todos seus dados. Aviso: temos a obrigação legal de manter 
seus registros de conexão (IP e horários de acesso, basicamente) por seis meses antes de 
excluí-los. 

Contato 

Se você tiver alguma dúvida a respeito da Política de Privacidade, por favor, entre em 
contato conosco pelo e-mail suporte@apcbrh.com.br  

	


