
 

 25 Rothwell Road, Winnipeg, MB R3P 2M5  |  204.452.3131  |  Info@FarmersEdge.ca  |  FarmersEdge.ca  |       @Farmers_Edge  

TERMO DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
25 de junho de 2020, 

 

Para Farmers Edge Inc. a privacidade é uma prioridade. Esta Política de Privacidade demonstra como a 
Farmers Edge Inc. e o grupo econômico a ela vinculado, que inclui Farmers Edge Inc (EUA), Farmers Edge 
Austrália PTY Ltd., Farmers Edge (Brasil) Consultoria em Atividades Agrícolas Ltda., Farmers Edge. LLC, 
Farmers Edge Ukraine LLC, DigiAg Risk Management Inc. and DigiAg Risk Management (US), LLC), referidas 
como “Farmers Edge”, “nós” e “nossa” coletivamente, utiliza e divulga sua informação pessoal quando 
você acessa nosso website, aplicativos remotos ou serviço, inclusive nos endereços eletrônicos que 
seguem (os sites): 

 
• farmersedge.ca 

• farmersedge.ca/ru/ 

• digiagriskmanagement.com 

• farmersedge.ca/au/ 
• FarmersEdge.ca/pt-br/ 

• farmersedgeusa.com 

• farmcommand.com 
 

Esta política de privacidade trata da coleta e uso das informações pessoais de indivíduos maiores de 18 
anos de idade. Não é nossa intenção coletar, utilizar e armazenar informações pessoais de indivíduos 
menores de 18 anos de idade. 

 

Recomendamos que você leia toda esta Política de Privacidade, a fim que esteja garantida sua total ciência 
sobre o nela constante. No entanto, você pode acessar seções específicas desta Política de Privacidade, 
selecionando o item abaixo que te direcionará para a seção desejada. 

 

1. Definição  

2. Quais são seus direitos quanto à proteção de suas informações pessoais? 

3. Quais informações pessoais nós coletamos?  

4. Quais as bases legais que observamos na coleta e uso de suas informações pessoais? 

5. Como nós coletamos suas informações pessoais?  

6. Como nós utilizamos suas informações pessoais?  

7. Como nós protegemos suas informações pessoais?  

8. Por quanto tempo nós armazenamos suas informações pessoais? 

9. Nós compartilhamos suas informações pessoais?  

10. Como nós fazemos uso de cookies e tecnologias similares? 

11. Reclamações 

12. Retirada de consentimento  
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13. Mudanças na Política de Privacidade 

14. Como nos contatar 

 

1. Definições 
Para os propósitos desta Política de Privacidade, as palavras abaixo têm os significados quem seguem: 

 
• “coleta” significa o ato de coletar, adquirir, registrar ou obter informações pessoais por qualquer 

fonte e meio, incluindo terceiros. 

 
• “consentimento” significa a concordância voluntária com a coleta, uso e divulgação de 

informações pessoais com propósito definido. O consentimento deverá ser expresso e poderá ser 
fornecido diretamente pelo indivíduo ou por seu representante, tal como tutor ou familiar. O 
consentimento expresso se trata de uma permissão concedida por um indivíduo que expressa sua 
anuência eletronicamente ou por escrito. Tudo isso nos termos dos artigos 5, XII; artigo 8 e artigo 
14 das Lei nº 13.709/18. 

 

• “usuário” significa um indivíduo que utiliza os serviços fornecidos pela Farmers Edge, incluindo 
qualquer pessoa que acesse ou visite os Sites. 

 

• “divulgação” significa disponibilizar informações pessoais para terceiros. 
 

• "funcionário" significa um funcionário da Farmers Edge e, apenas para os fins desta Política de 
Privacidade, inclui agentes, contratados independentes e outros prestadores de serviços que 
atuam para Farmers Edge. 

 

• “informações pessoais” significa informações sobre um indivíduo identificável, mas não 
informações agregadas que não possam ser associadas a um indivíduo específico 

 

• “usuário registrado” significa usuário que tenha criado e registrado uma conta com a Farmers 
Edge, bem como uma Organização de Assinantes que tenha criado e registrado uma conta ou 
contas com a Farmers Edge 

 
• “serviços” significa um ou mais serviços realizados pela Farmers Edge a você, relacionados a 

análises agrícolas e agronômicas, relatórios, consultorias, e gerenciamento e análise de dados, 
incluindo aqueles fornecidos por aplicativos da web, sites, ferramentas, fóruns ou páginas de 
mídia social oferecidos pela Farmers Edge. 

 
• “Organização Subscridora” significa uma empresa, entidade ou organização, incluindo qualquer 

negócio agrícola, que se inscreveu para receber serviços. 

 
• “terceiro” significa uma organização não abrangida pela Farmers Edge ou de uma Organização 

Assinante. 

 
•  "uso" significa o tratamento, processamento e gerenciamento de informações pessoais por e 

pela Farmers Edge. 
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2. Quais são seus direitos quanto à proteção de suas informações pessoais? 

 

Farmers Edge quer garantir que você está completamente ciente de todos os seus direitos relativos à 
proteção de suas informações pessoais. Toda pessoa tem direito ao que segue: 

 
O direito de acesso 

 

Você tem o direito de nos perguntar se estamos processando suas informações pessoais. Em caso de 
estarmos realizando processamento de suas informações pessoais, você pode solicitar detalhes dessas 
informações processadas, incluindo, mas não se limitando, ao modo com que usamos e divulgamos suas 
informações pessoais. Você também tem direito a uma cópia de suas informações pessoais. 

 
Você não precisará pagar uma taxa para acessar suas informações pessoais (ou para exercer qualquer um 
dos direitos desta seção 2). 

 
O Direito à retificação 

 

Você tem o direito de solicitar que a Farmers Edge corrija qualquer informação pessoal sua que considere 
imprecisa. A Farmers Edge se compromete a manter suas informações pessoais completas, atualizadas e 
precisas, de acordo com os propósitos para que serão utilizadas. A Farmers Edge irá prontamente corrigir 
e completar qualquer informação pessoal que seja considerada imprecisa ou incompleta. Quando cabível, 
a Farmers Edge transmitirá as informações pessoais alteradas a terceiros que acessem tais informações 
pessoais. Mediante solicitação, a Farmers Edge providenciará para você uma oportunidade razoável para 
revisão de suas informações pessoais constantes de nosso arquivo, a fim de averiguar a precisão destas 
informações. Essas informações pessoais serão fornecidas dentro de um prazo razoável contado a partir 
da solicitação, sem que haja qualquer custo. 

 
O direito de apagar 

 
Você tem o direito de solicitar que a Farmers Edge apague ou anonimize algumas ou todas as suas 
informações pessoais, o que pode estar sujeito à observância de requisitos legais, os quais podem 
restringir a capacidade da Farmers Edge de fazê-lo. A Farmers Edge irá informá-lo caso não consiga apagar 
ou tornar anônima a sua informação pessoal. 

 

O direito de restringir o processamento 
 

Você tem o direito de solicitar que a Farmers Edge restrinja o processamento de suas informações 
pessoais ou solicite a portabilidade de suas informações pessoais. Da mesma forma, se coletarmos e 
processarmos suas informações pessoais com o seu consentimento, você pode retirá-lo a qualquer 
momento. No entanto, observe que a retirada de seu consentimento não afetará a legalidade de qualquer 
processamento que tivermos realizado antes dessa retirada, nem afetará o processamento de suas 
informações pessoais conduzidas legalmente por outros razões que não o consentimento. 

 
O direito de se opor ao processamento 
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Você tem o direito de se opor ao processamento de suas informações pessoais, exceto quando o 
processamento for necessário para execução de um ato de interesse público; o processamento é 
necessário para os nossos interesses legítimos ou de terceiros; ou cumprimento de dever legal, nos termos 
do artigo 7º, II, III e IX, da Lei Federal nº 13.709 / 18. 

 

Você também tem o direito de se opor ao processamento de suas informações pessoais pela Farmers 
Edge, incluindo o direito de se opor ao processamento de informações pessoais para fins de marketing 
direto. 

 
O direito de se opor a decisões automatizadas 

 
Você tem o direito de não se sujeitar a uma decisão baseada apenas em processamento automatizado, 
incluindo criação de perfil, que produza efeitos jurídicos que lhe digam respeito ou lhe afetem 
significativamente, exceto se você tiver consentido expressamente ou seja necessário para figurar ou 
executar um contrato de prestação de serviços a você ou ainda a lei tenha de outra forma autorizado. 

 

O direito à portabilidade de dados 
 

Você tem o direito de solicitar que a Farmers Edge transfira suas informações pessoais coletadas para 
outra organização ou diretamente para você em um formato legível por máquina. 

 
Para exercer os direitos descritos acima, entre em contato com nosso Diretor de Privacidade, conforme 
estabelecido na Seção 14 abaixo. Faremos o possível para responder à sua solicitação dentro de 30 dias 
e, em qualquer caso, responderemos dentro do prazo exigido pelas leis de proteção de dados aplicáveis. 
Observe que sua capacidade de exercer esses direitos pode ser limitada em determinadas circunstâncias. 

 

3. Quais informações pessoais nós coletamos? 
 

Para fornecer o(s) serviço(s) que você tenha solicitado ou em razão de exigência legal ou regulamentar 
incidente ao caso, nós coletaremos as seguintes informações pessoais: 

 
• Informações pessoais fornecidas por você quando se torna um usuário registrado, quando 

preenche formulários de uso dos serviços ou se torna um assinante de nossos serviços, tais como: 
nome, email, endereço postal, número de telefone, idade, país de residência etc. A Farmers Edge 
não solicitará nenhuma informação pessoal relacionada a origem racial ou étnica, crença religiosa, 
opinião política, afiliação ou organização religiosa, filosófica ou política, dados de saúde ou vida 
sexual, dados genéticos ou biométricos que necessitem de uma autorização específica; 

 
• seus detalhes de login e senha relativos às suas contas com a Farmers Edge, incluindo seu nome 

de usuário; 

 
• sua correspondência com os funcionários da Farmers Edge, incluindo quaisquer solicitações, 

perguntas, preocupações ou comentários que você possa ter sobre os serviços ou problemas 
relatados; 

 
• suas informações de localização fornecidas por meio de seu dispositivo móvel ou do seu 



 

 25 Rothwell Road, Winnipeg, MB R3P 2M5  |  204.452.3131  |  Info@FarmersEdge.ca  |  FarmersEdge.ca  |       @Farmers_Edge  

 

equipamento agrícola; 
 

• comentários, vídeos, fotografias e qualquer outro conteúdo ou informação que você possa ter 
postado ou enviado para realização dos serviços, incluindo, entre outros, informações sobre sua 
operação agrícola, terra, plantações e/ou equipamentos; 

 
• informações sobre sua operação agrícola, terras, colheitas e/ou equipamentos que possam ser 

coletadas quando nossos funcionários, agentes ou representantes o visitem ou se comuniquem 
diretamente com você em razão da prestação dos serviços; 

 
• informações técnicas, das quais algumas, em determinadas circunstâncias, podem ser 

consideradas informações pessoais, como endereço IP do seu computador, resolução de tela, 
sistema operacional, localização, configurações de idioma nos navegadores, site em que você 
navegou e pesquisas por palavras-chave oriunda de informações coletadas por mecanismo de 
pesquisa por cookies e outras tecnologias de rastreamento. Consulte nossa Política de Cookies, 
que faz parte desta Política de Privacidade, que descreve os detalhes das informações pessoais 
coletadas através de mecanismo de pesquisa por cookies. 

 
Informações não pessoais são informações que não são capazes de identificá-lo e que, mesmo quando 
associadas com outras informações, não nos permitem identificá-lo. A Farmers Edge pode coletar 
informações não pessoais como dados agregados resultantes da combinação e/ou agregação de dados 
brutos coletados de terras e equipamentos agrícolas (incluindo, entre outros, informações sobre 
equipamentos agrícolas, dados operacionais, dados de aplicativos de campo e dados de colheita), dados 
climáticos centrados em campo, dados do solo e dados de carbono) com outros dados de uma maneira 
que não mais identifica pessoalmente o usuário. 

 
Não fazemos nenhuma tentativa de vincular essas informações não pessoais à identidade das pessoas que 
usam nossos serviços. Informações não pessoais podem ser permanentemente arquivadas. 
 

4. Quais as bases legais que observamos na coleta e uso de suas informações pessoais? 
 

Nossa base legal para coleta e uso das informações pessoais descritas nesta Política de Privacidade 
dependerá das informações pessoais em questão e do contexto específico em que as coletamos. 

 

Abaixo estão os tipos de base legal em que, dependendo das circunstâncias, podemos confiar para 
processar suas informações pessoais: 

 
Consentimento 

 
Você nos concedeu seu consentimento ao processamento de suas informações pessoais para uma ou mais 
finalidades específicas. Nos casos em que tenha sido solicitado seu consentimento, você pode retificá-lo 
quanto à coleta, uso ou divulgação de suas informações pessoais pela Farmers Edge, fornecendo 
notificação do seu desejo de retificação de acordo e sujeito às disposições da Seção 11. 

 

Interesse legítimo 
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Processar suas informações pessoais para permitir, por exemplo, que nós forneçamos e melhoremos os 
serviços oferecidos a você, administrar nosso relacionamento com você e nossos negócios, cumprir as leis 
a que estamos sujeitos, entender e aprimorar nossos negócios ou relacionamentos com clientes em geral, 
e/ou gerenciar transações corporativas, como fusões ou aquisições. Nesses casos, esses interesses 
legítimos são fundamento legal para o processamento de suas informações pessoais, observando um 
equilíbrio entre nossos interesses e seus interesses, direitos e liberdades fundamentais. 

 

Execução de um contrato 
 

Processar suas informações pessoais sempre que necessário para a execução de um contrato do qual você 
é parte ou para execução de etapas realizadas a seu pedido antes da celebração do contrato. 

 
Cumprir obrigação legal ou regulamentar 

 

Processar suas informações pessoais sempre que necessário ao cumprimento de uma obrigação legal ou 
regulamentar que estamos sujeitos. 

 
5. Como nós coletamos suas informações pessoais? 

 
Você fornece diretamente à Farmers Edge a maioria das informações pessoais que coletamos. Coletamos 
informações pessoais e processamos informações pessoais quando você: 

 
• Registra-se em nossos serviços ou em qualquer um de nossos produtos, incluindo FarmCommand, 

etc. 

• Usa ou visualiza nosso site através dos cookies do navegador. Consulte nossa Política de Cookies, 
que faz parte desta Política de Privacidade, que descreve os detalhes das informações pessoais 
coletadas através de mecanismo de pesquisa por cookies. 

• As informações da operação agrícola podem ser coletadas automaticamente quando da 
realização do serviço, após sua adesão a certos aspectos da prestação de serviços, incluindo, mas 
não se limitando, (i) dados operacionais, como semeadura, aplicação de fertilizante, pulverização, 
colheita, preparo do solo, insumos, mão-de-obra custos, horas, registros de serviço, históricos de 
produção, gerenciamento de tarefas; (ii) dados do equipamento, como combustível queimado, 
níveis de combustível, rotação do motor, coordenadas GPS, rumo, derrapagem, códigos de 
diagnóstico, horas do motor, velocidade do solo, leituras de pressão, depreciação, tomada de 
força (PTO) e estado de funcionamento; (iii) dados meteorológicos centrados no campo; (iv) dados 
do solo; e (v) dados de carbono. 

 

6. Como nós utilizamos suas informações pessoais? 
 

A Farmers Edge coleta suas informações pessoais e as usará conforme razoavelmente necessário para os 
seguintes fins: 

 
• se você é um usuário registrado, para estabelecer e manter sua conta com a Farmers Edge; 

• fornecer aplicativos da web, serviços ou informações que você consente que nós usemos ou que 
nos tenha providenciado mediante contrato escrito 
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• verificar sua identidade se você enviar comentários, vídeos, fotografias, opiniões ou qualquer 
outro conteúdo ou informação aos serviços; 

• responder a perguntas, comentários, solicitações, pedidos de emprego ou reclamações enviadas 
a Farmers Edge; 

• rastrear comunicações com você; 

• analisar o uso dos serviços e melhorar o seu fornecimento; 

• enviar e-mails, boletins, cartas ou outras comunicações que você consentiu em receber da 
FarmersEdge; 

• fornecer anúncios ou notificações relacionados a serviços; 

• cumprir o propósito informado a você quando coletamos suas informações pessoais; e / ou 

• atender aos requisitos legais e regulamentares. 
 

As informações pessoais serão coletadas, acessadas e usadas apenas por funcionários autorizados e de 
maneira compatível com as atividades da Farmers Edge 

 

7. Como nós protegemos suas informações pessoais? 
 

A Farmers Edge compromete-se a proteger suas informações pessoais contra perda ou roubo, acesso não 
autorizado, divulgação, cópia, uso indevido, modificação ou destruição e qualquer outra forma ilegal de 
processamento de informações pessoais. A Farmers Edge toma medidas de segurança apropriadas para 
proteger e manter suas informações pessoais seguras. Os métodos de proteção e salvaguarda utilizados 
pela Farmers Edge incluem, dentre outros, proteção de dados de acesso e medidas tecnológicas, incluindo 
o uso de senhas, criptografia e firewalls. Embora a Farmers Edge não possa garantir que riscos como perda, 
roubo, acesso não autorizado ou divulgação de informações pessoais aconteçam, a Farmers Edge fará 
todos os esforços para evitar este tipo de ocorrência infeliz. 

 
A Farmers Edge cuidará do descarte e destruição de suas informações pessoais a fim de impedir o acesso 
não autorizado a suas informações pessoais e confidenciais. A Farmers Edge também garante que seus 
funcionários com acesso a informações pessoais manterão a confidencialidade dessas informações 
pessoais. Finalmente, a Farmers Edge protegerá as informações pessoais divulgadas a terceiros por meio 
de acordos contratuais que estipulem a confidencialidade das informações e zelará pelos propósitos para 
os quais elas devem ser usadas. 

 

Não podemos garantir a segurança de quaisquer de suas informações pessoais que coletamos direta ou 
automaticamente de você. Você nos fornece suas informações pessoais por seu próprio risco. Também 
não podemos garantir que essas informações pessoais não possam ser acessadas, divulgadas, alteradas 
ou destruídas em razão da violação de qualquer uma de nossos mecanismos de segurança. Em vista de 
as informações pessoais serem natureza sensível e, no caso de uma violação, incorrer em risco de danos 
significativos para você, incluindo danos corporais, humilhação, danos à moral, perda de emprego, 
oportunidades de negócios ou profissionais, perda financeira, roubo de identidade, efeitos negativos 
no registro de crédito e danos ou perda de propriedade. 

 
8. Por quanto tempo nós armazenamos suas informações pessoais? 

 

Reteremos suas informações de usuário enquanto sua conta estiver ativa ou conforme necessário para 
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fornecimento dos serviços solicitados, a menos que você tenha revogado seu consentimento ou solicitado 
a exclusão de determinadas informações pessoais; e poderemos reter certas informações pessoais para 
interesses legítimos específicos, nos quais temos uma necessidade comercial contínua (por exemplo, 
relacionada às principais funcionalidades do site como prevenção de fraudes; recuperação de contas ou 
para cumprir os requisitos fiscais, legais ou contábeis aplicáveis) 

 

Quando não tivermos negócios legítimos em andamento para usarmos suas informações pessoais, as 
excluiremos ou as anonimizaremos ou, se isso não for possível (por exemplo, porque suas informações 
pessoais foram armazenadas em arquivos de backup), faremos um armazenamento seguro de suas 
informações pessoais e isolando-as de qualquer outro processamento até que a exclusão seja possível. 

 
9. Nós compartilhamos suas informações pessoais? 

 

A Farmers Edge poderá divulgar suas informações pessoais para: 

 
• funcionários, agentes, parceiros e prestadores de serviços autorizados, conforme razoavelmente 

necessário, para permitir que essas partes desempenhem uma função comercial, profissional ou 
de suporte técnico para a FarmersEdge; 

 
• uma pessoa que, no julgamento razoável da Farmers Edge, esteja buscando as informações 

pessoais como seu agente; 

 
• cumprir a lei aplicável ou responder a processos legais; e 

 
• terceiros ou partes, com o seu consentimento. Todas as empresas terceirizadas só podem usar 

suas informações pessoais, conforme descrito no contrato de serviço que você possui com a 
Farmers Edge. Embora alguns terceiros obtenham diferentes informações pessoais, existe um 
acordo firmado e seu consentimento para isso. A empresa terceira é examinada quanto à inclusão 
de uma Política de Privacidade como esta. 

 

Além disso, suas informações pessoais podem ser armazenadas e processadas em qualquer país em que 
contratamos prestadores de serviços terceirizados (por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Brasil), de 
acordo com a Lei Federal nº 13.709/18. Embora essas informações pessoais estejam fora do seu país de 
residência, elas estão sujeitas à lei do país em que são mantidas e podem estar sujeitas à divulgação aos 
governos, tribunais ou agências reguladoras ou de aplicação da lei desse outro país, de acordo com as leis 
desse país. No entanto, em todos os momentos, nossas práticas continuarão sendo regidas por esta 
Política de Privacidade. A Farmers Edge possui medidas para garantir que, quando suas informações 
pessoais forem transferidas internacionalmente, elas estejam de acordo e sujeitas a salvaguardas 
adequadas nas leis de proteção de dados aplicáveis em cada um deles. Essas medidas normalmente 
incluem salvaguardas contratuais que estipulam a confidencialidade das informações e os propósitos para 
os quais elas devem ser usadas. 

 
Também podemos divulgar suas informações pessoais quando da ocorrência de uma reorganização 
corporativa, tal como uma fusão ou incorporação com outra entidade, uma venda de todos ou uma parte 
substancial de nossos ativos ou ações, incluindo qualquer exercício de due diligence realizado em relação 
eles, desde que as informações pessoais divulgadas continuem sendo utilizadas para os fins permitidos 
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por esta Política de Privacidade pela entidade que as adquiriu. 
 

Se você enviar ou publicar voluntariamente qualquer informação, vídeo, fotografia ou outro conteúdo em 
nossos fóruns, certas informações pessoais poderão ser incluídas na publicação, como seu nome de 
usuário e endereço de e-mail, e essas informações poderão ser coletadas e usadas por terceiros. A 
Farmers Edge não tem controle e não se responsabiliza pela coleta, uso ou divulgação de qualquer 
conteúdo postado por você em um blog ou fórum da comunidade, ou pelas suas informações pessoais 
incluídas pelos usuários dos serviços. Você é responsável por garantir a proteção de qualquer informação 
pessoal publicada por você, via mensagem, a qualquer outro usuário de mensagens da Farmers Edge. O 
termo "conteúdo" não inclui informações não pessoais agregadas. 

 
10. Como nós fazemos uso de cookies e tecnologias similares? 

 

Para obter detalhes sobre cookies e tecnologias semelhantes usadas pela Farmers Edge e sobre como 
optar por não utilizar destes mecanismos, consulte nossa Política de Cookies, que faz parte desta Política 
de Privacidade. 

 
11. Reclamações 

 
A Farmers Edge investigará prontamente todas as reclamações relacionadas ao cumprimento da Política 
de Privacidade e ao tratamento de suas informações pessoais. Se uma reclamação for justificada, a 
Farmers Edge tomará as medidas apropriadas para resolvê-la, inclusive, se necessário, alterando nossas 
políticas e procedimentos. Você será informado do resultado da investigação em relação à sua 
reclamação. 

 
Você tem o direito de, a qualquer momento, elaborar uma reclamação à sua autoridade local de proteção 
de dados. Na União Européia/Espaço Econômico Europeu, você tem o direito de fazer uma reclamação à 
Autoridade de Supervisão aplicável em sua jurisdição. No Canadá, você tem o direito de fazer uma 
reclamação a qualquer momento ao Escritório do Comissário de Privacidade do Canadá ligando para 1- 
800-282-1376 ou visitando https://www.priv.gc.ca/en/. 

 
No entanto, gostaríamos de ter a chance de lidar com suas preocupações antes que você procure a 
autoridade de proteção de dados; portanto, entre em contato conosco conforme indicado na Seção 14. 
 

12. Retirada de consentimento 
 

Sujeito a restrições legais ou contratuais e ao fornecimento de aviso razoável, você pode retirar seu 
consentimento para a coleta, uso ou divulgação de informações pessoais pela Farmers Edge, enviando um 
aviso para nós em brazil_privacy@farmersedge.ca. Ao retirar o seu consentimento, a Farmers Edge não 
poderá continuar a fornecer certos aspectos de seus serviços ou dos serviços prestados após a retirada 
do consentimento. 

 
Se você não mais desejar receber mensagens eletrônicas comerciais da Farmers Edge sobre nossos novos 
produtos ou serviços, promoções ou outras comunicações similares, você deverá cancelar sua inscrição, 
enviando um e-mail para brazil_privacy@farmersedge.ca. Observe que, depois de cancelar sua inscrição, 
a Farmers Edge ainda poderá enviar comunicações eletrônicas para você em algumas circunstâncias 

http://www.priv.gc.ca/en/
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mailto:brazil_privacy@farmersedge.ca
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limitadas e determinadas, como para fornecer notificações de serviço e informações de cobrança ou 
para fornecer informações que a Farmers Edge é legalmente obrigada a fornecer a você. 

 

13. Mudanças na Política de Privacidade 
 

Para possibilitar alterações em nossos serviços, em nossa tecnologia e alterações da legislação, esta 
Política de Privacidade pode ser alterada com o tempo sem que seja emitido aviso prévio. Podemos 
adicionar, alterar ou remover partes da Política de Privacidade quando acharmos apropriado fazê-lo. 
Recomendamos que você reveja nossa Política de Privacidade periodicamente. Cada vez que você 
envia informações pessoais ou usa os serviços, concorda em submeter-se aos termos desta da 
Política de Privacidade. A data no início deste aviso refletirá quando a última Política de Privacidade 
foi revisada. 

 
Se fizermos alterações significativas nesta Política de Privacidade, forneceremos um aviso acerca 
destas mudanças com menos 30 dias de antecedência de sua entrada em vigor, por meio de nossos 
Serviços, ou por outros meios, para fornecer a você a oportunidade de revisar as alterações e 
fornecer o consentimento sobre elas. Uma mudança significativa pode implicar no uso de 
informações pessoais para um novo objetivo ou divulgações a novos terceiros. 

 

14. Como nos contatar 
 

Oficial de Privacidade da Farmers Edge 
Endereço para correspondência: 25 Rothwell Road, Winnipeg, Manitoba R3P 2M5 
Telefone: 403-519-8043 

E-mail: brazil_privacy@farmersedge.ca 
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