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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Para a Sooro Renner Nutrição S/A, privacidade e segurança dos dados são prioridades e nos 

comprometemos com a transparência do tratamento de dados pessoais dos nossos usuários e 

clientes. Dessa forma, está presente Política de Privacidade estabelece como é realizada a coleta, 

aplicação e transferência de informações das pessoas que acessam e utilizam nosso site. 

Assim, ao fazer uso dos nossos serviços, você entende que coletaremos e usaremos suas 

informações pessoais na forma descrita nesta Política, sempre observando as normas estabelecidas 

pela Lei n° 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais 

legislações aplicáveis sobre o tema. 

Portanto, a Sooro Renner Nutrição S/A, no papel de Controladora de Dados, obriga-se ao 

disposto na presente Política de Privacidade. 
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2. DEFINIÇÕES 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD): Diploma normativo (Lei n° 13.709, de 14 de 

agosto 2018) que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meios digitais ou físicos realizados 

por pessoa natural ou por pessoa jurídica, sendo o seu objetivo defender os titulares de dados 

pessoais, assim como possibilitar o uso dos dados para finalidades diversas. 

DADOS PESSOAIS: Dados inerentes à pessoa, tais como nome, endereço, e-mail, sexo, 

profissão ou aqueles que podem levar à identificação da pessoa, como IP (Internet Protocol; em 

português, Protocolo de Internet), dados estatísticos e quaisquer outros dados que, de alguma forma, 

levam à identificação de um único indivíduo. 

TITULAR DE DADOS PESSOAIS (TITULAR): Pessoa natural a quem se referem os dados 

pessoais que são objeto de tratamento. 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (TRATAMENTO): Toda operação efetuada com 

dados pessoais, tais como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência e difusão ou extração. 

3. COMO COLETAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS E COMO IREMOS UTILIZÁ-LOS 

Nosso site coleta e utiliza alguns de seus dados pessoais, com o objetivo de viabilizar a 

prestação de serviços e aprimorar a experiência de uso. 

3.1 DADOS PESSOAIS FORNECIDOS PELO TITULAR 

• A Sooro Renner Nutrição S/A coleta as informações inseridas ativamente pelo usuário/cliente, 

tais como: nome completo, e-mail e telefone, quando do preenchimento do formulário na página 

Contato. Utilizamos esses dados para prestamos serviços ao usuário/cliente, incluindo 

responder aos seus questionamentos, reclamações e solicitações. 

 

• A Sooro Renner Nutrição S/A coleta as informações inseridas ativamente pelo usuário, tais 

como: nome completo, e-mail, telefone e currículo (perfil profissional, dados acadêmicos e de 

formação, dados laborais e outras informações que você fornecer em seu currículo), quando 

do preenchimento do formulário para candidatar-se para uma vaga existente na página 
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Trabalhe Conosco. Utilizamos esses dados pessoais para conduzir o respectivo processo 

seletivo. 

 

• A Sooro Renner Nutrição S/A coleta as informações inseridas ativamente pelo usuário, tais 

como: nome completo, gênero, cargo pretendido, escolaridade, telefone, e-mail, cidade e 

estado onde reside, nacionalidade, estado civil, profissão e outras informações que você 

fornecer em seu currículo, quando do preenchimento na Página Banco de Talentos. Esses 

dados farão parte do nosso banco de talentos e futuramente poderão ser utilizados em 

processos seletivos para contratação de novos colaboradores. 

 

• A Sooro Renner Nutrição S/A coleta as informações inseridas ativamente pelo usuário, tais 

como: nome completo, e-mail e telefone quando do preenchimento do formulário para obtenção 

de mais informações sobre os nossos produtos. Utilizamos esses dados pessoais para 

disponibilizar maiores informações sobre os nossos produtos. 

3.2 DADOS PESSOAIS COLETADOS AUTOMATICAMENTE 
 

• A Sooro Renner Nutrição S/A também coleta algumas informações de modo automático, tais 

como: características do dispositivo de acesso, características do navegador, IP de acesso, 

origem do acesso do IP, informações sobre páginas acessadas. Para tal coleta fazemos uso 

de tecnologias padrão, como cookies, pixel tags, beacons e local shared objects, que são 

utilizadas com o propósito de melhorar a experiência de navegação do usuário/cliente. 

3.3 CONSENTIMENTO 

É a partir do seu consentimento que tratamos os seus dados pessoais. O consentimento é a 

manifestação livre, informada e inequívoca pela qual você autoriza a Sooro Renner Nutrição S/A a 

tratar seus dados. 

Assim, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, seus dados só serão coletados, 

tratados e armazenados mediante prévio e expresso consentimento. 

Ao fornecer seus dados pessoais, você está ciente e consentindo com as disposições desta 

Política de Privacidade, além de conhecer seus direitos e como exercê-los, de modo que a qualquer 

tempo e sem nenhum custo, você poderá revogar o seu consentimento. 
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4. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS 

A Sooro Renner Nutrição S/A assegura a seus usuários/clientes seus direitos de titular previstos 

no artigo 18 da LGPD. Deste modo, você pode, de maneira gratuita e a qualquer tempo: 

• Confirmar a existência de tratamento de dados; 

• Acessar seus dados, podendo solicitar uma cópia; 

• Corrigir seus dados; 

• Limitar seus dados quando desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com 

a legislação por meio de anonimização, bloqueio ou eliminação; 

• Solicitar a portabilidade de seus dados; 

• Eliminar seus dados tratados a partir do seu consentimento, exceto nos casos previstos em lei; 

• Revogar seu consentimento, desautorizando o tratamento de seus dados. 

5. COMO VOCÊ PODE EXERCER SEUS DIREITOS DE TITULAR 

Para exercer seus direitos de titular, você deve entrar em contato com a Sooro Renner Nutrição 

S/A por meio do endereço eletrônico dpo@sooro.com.br.  

Com o objetivo de garantir a suar correta identificação como titular dos dados pessoais objeto 

da solicitação, é possível que requeiramos documentos ou demais comprovações que possam atestar 

sua identidade. 

6. POR QUANTO TEMPO SEUS DADOS SERÃO ARMAZENADOS 

Seus dados pessoais coletados pela Sooro Renner Nutrição S/A serão utilizados e 

armazenados durante o tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades 

elencadas na presente Política de Privacidade sejam atingidas, considerando os direitos dos titulares 

dos dados e dos controladores. 

Para os dados pessoais inseridos ativamente pelos usuários que buscam se candidatar para 

uma vaga de trabalho existente ou para integrar o banco de talentos, os dados permanecerão sob o 

nosso cuidado pelo período de 06 (seis) meses. 

Já para os dados pessoais inseridos pelo usuário/cliente com o objetivo de nos contatar ou 

aqueles coletados automaticamente, o tempo de permanência será de 03 (três) meses. 

CORPORATIVO

POLÍTICA

Título: 

Depto: 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE - SITE Código Revisão Página

ADMINISTRATIVO CORP-PL-ADM-002 0 5 de 9 

VALIDADORES: REVISOR - MARCIANO LIZZONI - 13/07/2021, APROVADOR - TIAGO LUIS KLAUS - 16/07/2021

mailto:dpo@sooro.com.br


Findado esses períodos, os dados pessoais serão excluídos de nossas bases ou anonimizados, 

ressalvadas as hipóteses de cumprimento de determinações legais, judiciais, administrativas e/ou para 

o exercício do direito de defesa em processos judiciais e administrativos, a despeito da exclusão dos 

demais dados, conforme previsão do artigo 16 da LGPD. 

7. O QUE FAZEMOS PARA MANTER SEUS DADOS PESSOAIS EM SEGURANÇA 

Para mantermos suas informações pessoais seguras, usamos ferramentas físicas, eletrônicas 

e gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade. 

Aplicamos essas ferramentas levando em consideração a natureza dos dados pessoais 

coletados, o contexto e a finalidade do tratamento e os riscos que eventuais violações gerariam para 

os direitos e liberdades do titular dos dados coletados e tratados. 

Entre as medidas que adotamos, destacamos as seguintes: 

• Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais; 

• O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de confidencialidade; e 

• Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo. 

A Sooro Renner Nutrição S/A se compromete a adotar as melhores posturas para evitar 

incidentes de segurança. Contudo, é necessário destacar que nenhuma página virtual é inteiramente 

segura e livre de riscos. É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança, 

problemas de culpa exclusivamente de terceiros ocorram, como ataques cibernéticos de hackers, ou 

também em decorrência da negligência ou imprudência do próprio usuário/cliente. 

Em casos de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano relevante para você ou 

qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD) sobre o ocorrido, em consonância com as disposições da LGPD. 

8. COM QUEM SEUS DADOS PODEM SER COMPARTILHADOS 

Considerando a preservação de sua privacidade, a Sooro Renner Nutrição S/A não 

compartilhará seus dados pessoais com nenhum terceiro não autorizado. 

Porém, seus dados poderão ser compartilhados com nossos parceiros autorizados, sendo eles: 

• Prestadores de serviços: Companhias externas que nós usamos para auxiliar a operacionalizar 

nosso negócio. Nesses casos, somente são compartilhados dados pessoais coletados 
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automaticamente em nosso site, sendo que os prestadores com os quais compartilharmos os 

seus dados são obrigados a mantê-los confidenciais e seguros. 

Além disso, seus dados também poderão ser compartilhados em casos de: 

• Determinação legal, requerimento, requisição ou ordem judicial, com autoridades judiciais, 

administrativas ou governamentais competentes; 

• Movimentações societárias, como fusão, aquisição e incorporação, de forma automática; 

• Proteção de direitos da Sooro Renner Nutrição S/A em qualquer tipo de conflito, inclusive os de 

teor judicial. 

9. COOKIES OU DADOS DE NAVEGAÇÃO 

A Sooro Renner Nutrição S/A faz uso de Cookies, que são arquivos de texto enviados pela 

plataforma ao seu computador e que nele se armazenam, contendo informações relacionadas à 

navegação do site. Em suma, os Cookies são utilizados para aprimorar a experiência de uso. 

Ao acessar nosso site e consentir com o uso de Cookies, você manifesta conhecer e aceitar a 

utilização de um sistema de coleta de dados de navegação com o uso de Cookies em seu dispositivo. 

A Sooro Renner Nutrição S/A utiliza os seguintes Cookies: 

 

TIPOS DE COOKIES O QUE ELES FAZEM? ESPÉCIES 

Necessários 

Esses Cookies são essenciais 
para que as Páginas da Sooro 
Renner carreguem 
corretamente e permitem que 
você navegue em nosso site e 
faça uso de todas as 
funcionalidades. 

privacyterm_accepted 

pll_language 

Desempenho 

Esses cookies ajudam a 
entender como os visitantes 
interagem com as Páginas da 
Sooro Renner. 

_gat_gtag_UA_176980252_1 

_ga 

_gid 

Marketing 

Esse cookie é utilizado para 
fornecer mais conteúdo 
relevante e do interesse dos 
usuários/clientes. 

_fbp 
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Ressaltamos que você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, 

bloquear ou recusar os cookies. Porém, a revogação do consentimento de determinados Cookies pode 

inviabilizar o funcionamento correto de alguns recursos da plataforma. 

10. RESPONSABILIDADE 

A Sooro Renner Nutrição S/A prevê a responsabilidade dos agentes que atuam nos processos 

de tratamento de dados, em conformidade com os artigos 42 ao 45 da LGPD. 

Dessa forma, nos comprometemos em manter esta Política de Privacidade atualizada, 

observando suas disposições e zelando por seu cumprimento. Além disso, também assumimos o 

compromisso de buscar condições técnicas e organizativas seguramente aptas a proteger todo o 

processo de tratamento de dados. 

Caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exija a adoção de providências em relação 

ao tratamento de dados realizado pela Sooro Renner Nutrição S/A, comprometemo-nos a segui-las. 

10.1 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Conforme anteriormente mencionado no tópico 6, embora adotemos elevados padrões de 

segurança a fim de evitar incidentes, não há nenhuma página virtual livre de riscos. Nesse sentido, 

não nos responsabilizamos por: 

• Quaisquer consequências decorrentes da negligência, imprudência ou imperícia dos usuários 

em relação a seus dados individuais. Garantimos e nos responsabilizamos apenas pela 

segurança dos processos de tratamento de dados e do cumprimento das finalidades descritas 

no presente instrumento. 

• Ações maliciosas de terceiros, como ataques de hackers, exceto se comprovada conduta 

culposa ou deliberada da Sooro Renner Nutrição S/A. 

• Inveracidade das informações inseridas pelo usuário/cliente nos registros necessários para a 

utilização dos serviços da Sooro Renner Nutrição S/A; quaisquer consequências decorrentes 

de informações falsas ou inseridas de má-fé são de inteiramente responsabilidade do 

usuário/cliente. 
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Destacamos que em caso de incidentes de segurança que possam gerar risco ou dano 

relevante para você ou qualquer um de nossos usuários/clientes, comunicaremos aos afetados e a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) sobre o ocorrido e cumpriremos as providências 

necessárias. 

11. ALTERAÇÃO DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer tempo, 

principalmente em função da adequação a eventuais alterações feitas em nosso site ou em âmbito 

legislativo. Recomendamos que você a revise com frequência. 

Ao utilizar nossos serviços e fornecer seus dados pessoais após tais modificações, você as 

consente. 

12. CONTATO 

Caso tenha perguntas ou deseja fazer comentários sobre esta Política e nossas práticas de 

privacidade ou, ainda, para fazer uma reclamação, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail 

dpo@sooro.com.br. 

Ressaltamos que se o pedido for submetido por uma pessoa que não seja você, sem fornecer 

provas de que o pedido é legitimamente feito em seu nome, o pedido será rejeitado. Note que qualquer 

informação de identificação fornecida pela Sooro Renner Nutrição S/A só será processada de acordo 

com as leis aplicáveis. 
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