
 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 
 
A Climate Corporation, 201 Third Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94103, EUA (“Climate,” “nós”, “nos” ou “nosso”) é uma 
empresa afiliada do grupo Bayer (“grupo Bayer” ou “Bayer”) e valoriza a sua privacidade. Uma vez que somos o responsável pelo 
tratamento da informação relacionada com o utilizador (os seus “dados pessoais” ou “informações”) juntamente com a sua 
utilização dos produtos (tais como FieldView), sítios web ou outros serviços digitais da Climate (coletivamente, os “Serviços 
Climate”), pretendemos fornecer-lhe as informações necessárias sobre este tratamento de dados. O nosso objetivo é ajudá-lo/a 
a fazer escolhas informadas sobre os seus dados pessoais. 
 
 
Pode navegar em qualquer das secções da presente Declaração de Privacidade usando as ligações abaixo: 
 
Qual é a base legal para o tratamento da sua informação 

Por que motivo tratamos as suas informações 

Que tipo de informações tratamos sobre si 

Configuração dos cookies 

Como partilhamos as suas informações 

Tratamento de dados fora da UE/do EEE 

Durante quanto tempo iremos conservar os seus dados pessoais 

Os seus direitos e como nos pode contactar 

Como protegemos as suas informações 

Alterações a esta Declaração de Privacidade 

Qual é a base legal para o tratamento da sua informação 

Exceto se especificado em contrário em quaisquer das secções abaixo, a base legal para o tratamento dos seus dados pessoais 
resulta do facto de tal tratamento ser necessário para a execução de um contrato em que o utilizador é uma das partes ou para 
executar os passos necessários a seu pedido para celebrar um contrato com o utilizador, Artigo 6.º, (1)(b) do Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”). 

Por que motivo tratamos as suas informações 

Tratamos os seus dados pessoais para os seguintes efeitos: 
 

• Para proporcionar, operar e manter os Serviços Climate e fornecer-lhe o suporte relacionado, tal como 
disponibilizar as funcionalidade dos Serviços Climate e permitir-lhe utilizá-los. 

 

• Para gerir e responder às suas consultas sobre os Serviços Climate 
 

• Para lhe fazer recomendações agronómicas ou para o/a alertar para potenciais riscos para as suas culturas, tais 
como tendências associadas a padrões meteorológicos, localização de plantações ou pragas, e fornecimento de 
sugestões de produtos e outras recomendações agronómicas. 

 

• Para os nossos fins administrativos gerais. Por exemplo, poderemos necessitar das suas informações para 
informá-lo/a sobre alterações importantes aos Serviços Climate, criar e administrar a sua conta registada, 
fornecer-lhe apoio ao cliente ou executar atividades financeiras internas como auditorias ou cobranças. 

 



 

 

 

• Quando necessário para cumprimento das nossas obrigações legais estatutárias, com base no Artigo 6.º (1)(c) 
do RGPD. 

 

• Para fins publicitários e de marketing. Isto pode incluir enviar para o utilizador informações e comunicações 
sobre os Serviços Climate e das afiliadas do Grupo Bayer e dos respetivos produtos, serviços, promoções, 
inquéritos e eventos, melhorar e personalizar o conteúdo que lhe fornecemos quando utiliza os Serviços Climate, 
e melhorar e personalizar as comunicações consigo sobre os nossos produtos e serviços, incluindo comunicações 
de marketing e publicidade. Também poderemos necessitar das suas informações para gerir as promoções ou 
programas que oferecemos. No entanto, o envio ou fornecimento não solicitado de publicidade ou material de 
marketing via email ou outra comunicação eletrónica está sujeito ao seu consentimento prévio, Artigo 6.º (1)(a) 
do RGPD. Além disso, NÃO utilizaremos os seus dados pessoais para fixar preços de produtos de sementes para 
si e para terceiros, salvo para lhe oferecer descontos em produtos ou dar-lhe a conhecer outras ofertas ou 
programas para os quais se possa qualificar, e não partilharemos os seus dados pessoais com quaisquer 
fornecedores terceiros não afiliados ou proprietários de sítios web para os seus próprios fins de marketing, sem 
o seu consentimento. 

 
Para exercer os interesses legítimos descritos nas seguintes alíneas, em que o interesse não se sobrepõe aos seus 
direitos e interesses, tratamos os seus dados, com base no Artigo 6.º (1)(f) do RGPD: 
 

• para fins de investigação e desenvolvimento, tal como melhorar o conhecimento agronómico e científico da 
Climate e da Bayer, desenvolver e melhorar os nossos produtos e serviços, avaliar e comparar o desempenho de 
produtos, ou analisar os comportamentos de clientes e as tendências de mercado. 

 

• para as nossas iniciativas internas no sentido de melhorar os negócios da Climate e da Bayer, tal como tomar 
decisões de distribuição, implementação e melhoria de produtos, melhorar a qualidade dos nossos produtos e 
serviços, realizar previsões e identificar formas de podermos operar de forma mais eficaz ou expandir o nosso 
negócio. 

 

• para trabalharmos consigo através das redes sociais. A Climate e a Bayer utilizam contas em redes sociais 
(incluindo o Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest e Instagram) para dar a conhecer online as nossas empresas e 
os nossos produtos; recolher informações agregadas sobre interações com os nossos conteúdos; analisar 
tendências; identificar e criar perfis de defensores da marca e principais figuras de influência; e conduzir 
conversações nas redes sociais sobre a nossa empresa e os nossos produtos. Quando interatua connosco através 
dos nossos canais nas redes sociais, os fornecedores da plataforma também tratarão informações sobre si. Para 
mais informações, consulte a política de privacidade do fornecedor da plataforma. 

 
• para criar informações anónimas (ou seja, informações não relacionadas com um indivíduo identificável), a serem 

usadas nos casos em que podem ser visadas outras finalidades através do tratamento de informações anónimas 
em vez de informações pessoais.  

 

• para fins de segurança, conforme necessário para ajudar a proteger contra a violação dos direitos ou propriedade 
nossa, da Bayer ou dos nossos utilizadores e identificar ou investigar fraude ou outra atividade criminal. 

 

• para execução ou defesa contra ações legais. 
 

• para preparar ou executar qualquer aquisição, fusão ou qualquer outro tipo de transação corporativa que 
envolva uma alteração de propriedade ou controlo relativamente a nós ou aos Serviços Climate. 



 

 

 

Que tipo de informações tratamos sobre si 

 
Informações que fornece. Recolhemos e tratamos informações sobre si que nos forneceu de forma voluntária através de 
comunicações connosco ou através dos Serviços Climate (incluindo quando cria uma conta; regista ou subscreve um serviço; 
transfere informações usando os Serviços Climate; subscreve uma listagem de email; adere a um programa de recompensas; 
participa num concurso, sorteios ou outras promoções; solicita um desconto; encomenda um produto; faz um comentário 
numa publicação num blog ou nos contacta por qualquer motivo) ou através de fontes de terceiros (tal como os Parceiros 
da Plataforma FieldView) onde permite ativamente a partilha dos seus dados connosco. Essas informações podem incluir: 

• Informações de identificação (tais como o seu nome, morada, número de telefone, endereço de email ou 
identificação nacional ou outros números de identificação emitidos pelo governo); 

• Informações de conta (tais como nome de utilizador e palavra-passe); 
• Informações sobre as operações na sua exploração e localização do terreno (tais como o tamanho da sua área de 

cultivo, culturas plantadas ou dados de produtividade);  
• Informações sobre a sua exploração (tais como tipo de solo, imagem por satélite ou topografia); 
• Informações sobre o equipamento da sua exploração e produção agrícola (tal como o tipo de equipamento, e 

diagnósticos ou tipo de sementes ou fertilizante usados); e 
• Informações de crédito e financeiras para processamento e pagamento de encomendas (tal como informações 

da conta bancária ou informações do cartão de crédito). 
 
O fornecimento dos seus dados pessoais não é obrigatório por lei ou pelo contrato. No entanto, quando indicarmos que é 
requerido o fornecimento de informações, não poderemos fornecer o serviço solicitado se decidir não partilhar estas 
informações connosco. 
 
Informações reunidas de forma automática. Quando utiliza os Serviços Climate, recolhemos automaticamente informações 
que podem incluir: 
 

• O seu endereço IP 

• O identificador do seu dispositivo 

• O nome do seu fornecedor do serviço de Internet 

• Tipo de browser e idioma 

• Sistema operativo 

• Número de identificação da sessão 

• Termos da pesquisa, resultados da pesquisa  
• Dados de navegação online ou “dados de clickstream” (p.ex., data e hora de acesso aos Serviços Climate, fazendo 

referência ao endereço do sítio web, páginas visualizadas, funcionalidades utilizadas, ligações clicadas e outras 
ações realizadas no sítio web) 

 
Podemos recolher estas informações diretamente a partir do seu browser enquanto interage com os nossos Serviços 
Climate. Podemos também recolher essas informações através de cookies e de tecnologias semelhantes (ver abaixo 
“Configuração de cookies”). 
 
Informações com base na localização. Quando utiliza os Serviços Climate, podemos também recolher e tratar a localização 
geográfica do(s) dispositivo(s) associado(s) à sua conta, através do(s) seu(s) dispositivo(s) GPS, Wi-Fi ou Bluetooth, para lhe 
fornecer serviços e conteúdos personalizados com base na localização. Pode impedir a partilha da sua localização ao 
desativar os serviços com base na localização ou desligando o seu GPS, Wi-Fi ou Bluetooth. No entanto, se o fizer, poderá 
não conseguir utilizar determinadas funcionalidades dos Serviços Climate.  
 
Informações que fornece ou que foram recolhidas automaticamente pelas nossas afiliadas do Grupo Bayer. As nossas 
afiliadas do Grupo Bayer podem partilhar connosco, na medida do permitido por lei, informações sobre si que lhes forneça 
ou que sejam recolhidas automaticamente pelo seu browser, através de cookies e tecnologias semelhantes. Essas 
informações podem incluir as mesmas categorias de dados pessoais já mencionadas acima.  



 

 

 

Configuração dos cookies 

 
O que são os cookies? Utilizamos nos nossos Serviços Climate os designados “cookies” e tecnologias semelhantes, que 
normalmente funcionam colocando um ficheiro pequeno (como um ficheiro de texto ou gráfico) no seu computador ou 
dispositivo móvel. O ficheiro armazena algumas informações (p.ex. as suas definições preferenciais de idioma ou local) que 
podem ser (dependendo da vida útil do cookie) retransmitidas para nós na sua próxima utilização dos Serviços Climate. 
Nesta Declaração de Privacidade, utilizamos o termo “cookies” de forma geral para fazer referência a essas tecnologias. 
Podemos, até certo ponto, permitir que os sítios web de redes sociais de terceiros e parceiros publicitários utilizem os seus 
cookies para facilitar o início de sessão e/ou recolher informações sobre as atividades de navegação ao longo do tempo e 
em diferentes sítios web onde utiliza os Serviços Climate.  
 
Para que são utilizados os cookies? Diferenciamos os cookies em duas categorias principais: (1) cookies estritamente 
necessários, sem os quais a funcionalidade dos nossos Serviços Climate ficaria reduzida, e (2) cookies opcionais (tais como 
cookies analíticos, cookies de direcionamento e cookies funcionais) utilizados para p.ex. análise do sítio web, personalização 
do sítio web e fins de marketing. Para um panorama completo e uma descrição detalhada de todos os cookies opcionais que 
nós ou os terceiros autorizados podem usar, visualize a nossa Lista de cookies. 

Sujeito ao seu consentimento. Apenas utilizamos — ou autorizamos que terceiros utilizem — cookies opcionais se 
obtivermos o seu consentimento prévio, Artigo 6.º (1)(a) do RGPD. No seu primeiro acesso aos Serviços Climate, irá aparecer 
um banner a solicitar-lhe o seu consentimento para a definição de cookies opcionais. Se der o seu consentimento, iremos 
colocar um cookie no seu computador ou dispositivo móvel e o banner não voltará a aparecer enquanto o cookie estiver 
ativado. Após a expiração da vida útil do cookie, ou se eliminar ativamente o cookie, o banner irá reaparecer no seu próximo 
acesso e irá solicitar novamente o seu consentimento.  

Como evitar a configuração de cookies. Obviamente, pode utilizar os nossos sítios web sem que estejam definidos quaisquer 
cookies. No seu navegador, pode configurar ou desativar por completo a utilização dos cookies em qualquer momento. No 
entanto, isso pode levar a uma restrição das funções ou ter efeitos adversos na facilidade de utilização dos nossos sítios 
web. Em qualquer momento pode opor-se à configuração de cookies opcionais utilizando a respetiva opção de objeção 
indicada aqui  

Como partilhamos as suas informações  

 
Podemos partilhar os seus dados pessoais: 
 

➢ Com as nossas afiliadas do Grupo Bayer, quando necessário para os fins descritos acima.  
 

➢ Com fornecedores que atuam como nossos subcontratantes para o tratamento de dados. Iremos, até certo 
ponto, utilizar fornecedores de serviços especializados para tratar os seus dados pessoais em nosso nome (p.ex. 
para suporte TI, para enviar comunicações para nós ou para executar programas de marketing e promoções). Esses 
fornecedores de serviços são cuidadosamente selecionados e regularmente controlados por nós. Apenas irão 
processar dados pessoais de acordo com as nossas instruções e com base num acordo de processamento de dados 
apropriado. 

 
➢ Com outros terceiros, quando assim o consentir (Artigo 6.º (1)(a) do RGPD). Por exemplo, pode aceitar uma 

solicitação da Climate para partilhar o seu nome e fotografia ou outras informações sobre si nas redes sociais ou 
pode autorizar através das definições dos Serviços Climate que outros utilizadores FieldView tenham acesso à sua 
conta ou autoriza a partilha dos seus dados entre os Serviços Climate e os nossos Parceiros da Plataforma FieldView 
que oferecem serviços integrados nos Serviços Climate. Não somos responsáveis pela utilização que esses terceiros 
façam dos seus dados pessoais após a partilha dos mesmos. Se tiver dúvidas sobre o tratamento dos seus dados 
pessoais por parte de terceiros, contacte-os diretamente.  

 
➢ Com agências de aplicação da lei ou outras autoridades e organizações governamentais, se legalmente requerido 

ou necessário para outros fins descritos acima.  
 
➢ Com advogados externos, quando necessário, para execução ou defesa contra ações legais. 

https://climatefieldview.pt/cookie-chart
https://climatefieldview.pt/cookie-chart


 

 

 

 
➢ Com um potencial comprador no caso de uma aquisição, fusão ou qualquer outro tipo de transação corporativa 

que envolva uma alteração de propriedade ou controlo relativamente a nós ou aos Serviços Climate. 
 

Não iremos partilhar informações sobre si com qualquer terceiro fornecedor não afiliado ou proprietário de sítio web 
para os seus próprios fins de marketing sem o seu consentimento. 

Tratamento de dados fora da UE/do EEE 

 
Os seus dados pessoais serão em parte tratados em países fora da União Europeia (“UE”) ou do Espaço Económico Europeu 
(“EEE”) para os quais a Comissão Europeia não emitiu uma decisão de que o país iria garantir um nível adequado de proteção 
de dados. Nesses casos, iremos garantir que é fornecido um nível de proteção suficiente aos seus dados pessoais, p.ex. 
usando as Cláusulas Contratuais Standard adotadas pela Comissão Europeia (cópia disponível mediante pedido), ou iremos 
solicitar o seu consentimento explícito para esse tratamento. 

Durante quanto tempo iremos conservar os seus dados pessoais 

 
Em geral, conservamos os seus dados pessoais pelo tempo que for necessário para executar os fins descritos acima. Se tem 
uma conta para Serviços Climate, os seus dados pessoais serão regularmente armazenados por um período não superior a 
3 anos após fechar a sua conta, exceto se for requerido um período de tempo superior pela legislação aplicável. Aplica-se 
uma exceção para os dados de localização geográfica e agronómica que são necessários para os fins de investigação e 
desenvolvimento descritos acima e não podem cumprir estes fins de uma forma anónima. Os referidos dados de localização 
geográfica e agronómica serão armazenados por um período de 10 anos após o fecho da sua conta.  

Os seus direitos e como nos pode contactar  

 
Os seguintes direitos estão em geral disponíveis de acordo com as legislações de privacidade de dados aplicáveis:  
 

• Direito de informação sobre os seus dados pessoais armazenados por nós;  
• Direito de solicitar a correção, eliminação ou tratamento restrito dos seus dados pessoais;  
• Direito de se opor ao tratamento por motivos do nosso legítimo interesse ou interesse público, exceto se 

nos for possível provar que existem motivos imperiosos e justificados que se sobrepõem aos seus 
interesses, direitos e liberdades ou que tal tratamento é efetuado por motivos de reivindicação, exercício ou 
defesa de ações legais;  

• Direito à portabilidade dos dados;  
• Direito de apresentar uma reclamação à autoridade de proteção de dados;  
• Quando tenha dado o seu consentimento, pode em qualquer momento retirá-lo com efeitos futuros. Essa 

retirada de consentimento não afetará a legalidade do tratamento anterior à retirada do consentimento. Se 
pretender retirar o seu consentimento, pode fazê-lo através das suas configurações nos Serviços Climate, ou 
enviando uma notificação para as informações de contacto indicadas abaixo. 

 
Se tiver dúvidas a respeito da privacidade dos dados, ou se pretender exercer os seus direitos, queira por favor contactar:  

 
The Climate Corporation 
Director of Data Privacy 
4 CityPlace Drive, suite 100 
Saint Louis, MO 63141 
    
Email 

 

https://climate.com/legal/data-privacy-office-contact-form


 

 

 

Pode também contactar o nosso representante na União Europeia (Artigo 27.º do RGPD): 
 

Bayer AG 
Group Data Protection Officer 
51368 Leverkusen, Alemanha 
Email: data.privacy@bayer.com  

 
 

Como protegemos as suas informações 

 
Implementámos medidas de segurança técnicas, administrativas e físicas concebidas para proteger os seus dados 
pessoais do acesso, divulgação, utilização e modificação não autorizados. Embora nos esforcemos por manter os seus 
dados pessoais em segurança, não existem medidas de segurança que sejam infalíveis. Tenha cuidado quando 
transmitir dados pessoais pela Internet. 

Alterações a esta Declaração de Privacidade 

 
De tempos a tempos, poderemos atualizar esta Declaração de Privacidade. Quando o fizermos, iremos publicá-las nos 
Serviços Climate e incluir a data efetiva da atualização. Quaisquer emendas entram em vigor após a publicação nos 
Serviços Climate. Se estas forem alterações materiais à nossa Declaração de Privacidade, iremos publicar um aviso em 
destaque nos Serviços Climate.  
 
Última atualização: 28 de maio de 2021. 
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