
 
BARRA MANSA COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA., doravante denominada “Barra Mansa 

Alimentos”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 03.151.790/0002-85, prezando pelo respeito à 

privacidade da pessoa natural, institui a presente POLÍTICA DE PRIVACIDADE – TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.  

 

I – ESCOPO 

 

A presente Política de Privacidade tem o objetivo de demonstrar: a) as finalidades e como são tratados os 

dados dos Usuários que acessam o website, redes sociais e canais de atendimento do Barra Mansa Alimentos; b) com 

quem os dados pessoais podem ser compartilhados; c) o modo como os Usuários podem gerenciar seus dados 

pessoais.   

 

II – APLICAÇÃO 

 

Esta Política de Privacidade é aplicável ao Usuário que: 

 

 a) navega no website do Barra Mansa Alimentos;  

 b) acessa as redes sociais do Barra Mansa Alimentos; 

 c) entra em contato pelos canais de atendimento; 

 d) preenche formulários opcionais. 

 

III – FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

 

O tratamento de dados pessoais tem por finalidades principais: 

 

a) cumprir obrigações legais ou regulatórias; 

b) garantir o exercício de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

c) cumprir decisões administrativas ou judiciais; 

d) garantir o atendimento de reclamações, dúvidas e solicitações; 

e) entender e aperfeiçoar a experiência na utilização das plataformas digitais do Barra Mansa Alimentos;  

f) o exercício do legítimo interesse do Barra Mansa Alimentos, autorizado em lei.  

g) a adoção de medidas de prevenção à fraude;  

i) identificar o acesso; 

j) permitir a comunicação com o usuário.  

 

IV – DADOS 

 

Os dados coletados pelo Barra Mansa Alimentos incluem: 

 

- Informações fornecidas pelo Usuário: 

 

 a) nome; 

 b) e-mail; 

 c) telefone;  

 d) endereço.  

 

- Informações de navegação:  

a) endereço de IP;  

b) horário de acesso; 



 
c) geolocalização; 

d) página de acesso. 

 

V - TERMO DE ACEITAÇÃO 

 

Este termo, em conformidade com a Lei n. 13.709/18, tem por finalidade registrar a manifestação livre, 

informada, inequívoca do titular em relação ao tratamento dos dados pessoais listados acima. 

 

Ao apresentar concordância, o Usuário declara que fez a leitura integral da Política de Privacidade autoriza 

expressamente o Barra Mansa Alimentos a realizar tratamento dos dados.  

 

VI - COOKIES  

 

Cookies são arquivos, enviado para o computador do Usuário, ao acessar as plataformas digitais do Barra 

Mansa Alimetnos. Desta forma, permite-se que o site reconheça preferências do usuário e outras informações.  

 

O website do Barra Mansa Alimentos utiliza cookies que personalizam o acesso. Abaixo, indicamos a lista dos 

cookies encontrados no site: 

 

COOKIE(S) FINALIDADE(S) 

Google Analytics Entender e aperfeiçoar a experiência na utilização das 
plataformas digitais do Barra Mansa Alimentos; 
identificar o acesso. 

 

VII - DURAÇÃO  

 

Os dados pessoais serão mantidos apenas pelo tempo em que forem necessários, de acordo com as finalidades 

acima elencadas e a legislação aplicável.  

 

VIII - DOS DIREITOS DO USUÁRIO 

 

Nos termos do art. 18 da Lei n. 13.709/2018, o Usuário tem o direito a obter, em relação aos dados tratados, a 

qualquer momento:  

I - confirmação da existência de tratamento;  
II - acesso aos dados;  
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na Lei n. 13.709/2018;  
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de 

acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial; 
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no 

art. 16 da Lei n. 13.709/2018;  
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de 

dados;  
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;  
IX - revogação do consentimento. 
 

IX - DEVERES DO USUÁRIO  
 

Para cumprimento desta Política de Privacidade, o Usuário tem o dever: 
 



 
 a) de compartilhar informações verdadeiras; 
 b) proteger a confidencialidade de login, senha e informações eventualmente recebidas do Barra Mansa 

Alimentos; 
c) manter-se atualizado aos termos da Política de Privacidade. 

 
X - SOLICITAÇÕES E ESCLARECIMENTOS  

 
O exercício dos direitos previstos no art. 18 da Lei n. 13.709/2018 e o esclarecimento de dúvidas deverão ser 

postulados, mediante solicitação, no seguinte endereço de e-mail: lgpd@barramansaalimentos.com.br. 
 

XI - SEGURANÇA 
  
São adotadas as medidas de segurança, técnicas e administrativas necessárias a garantir a proteção dos dados 

pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

 
Os dados serão tratados somente por colaboradores autorizados e desde que estes necessitem ter acesso a 

estas informações.  
 
XII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Barra Mansa Alimentos reserva-se no direito de alterar o teor desta Política de Privacidade, a qualquer 

momento. É importante que o usuário revisite esta seção para manter-se atualizado.  

XIII – DEFINIÇÕES 

 

Para melhor compreensão desta Polítca, devem ser consideradas as seguintes definições: 

 

“Dado pessoal”: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. São exemplos: nome, 

CPF, e-mail, entre outros; 

 

“IP” (Internet Protocol): Conjunto alfanumérico que identifica os dispositivos na Internet. 

 

“Tratamento”: significa toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração; 

 

“Usuário”:  pessoa que acessa o website, redes sociais, canais de atendimento ou envia e-mail ao Barra Mansa 

Alimentos. 

 

XIV - HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Atualizações Alterações 

  

  

  

 


