
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Acreditamos que você sempre deve saber quais dados seus coletamos e como os 

usamos, e que você deve ter um controle significativo sobre isso. Queremos que tome as 

melhores decisões sobre as informações que você compartilha conosco. 

Esse é o objetivo desta Política de Privacidade. 



Você deve ler esta política na íntegra, mas aqui estão algumas coisas 
importantes que esperamos que você guarde:  

A BETTER BEEF é uma empresa no ramo de abate, industrialização e 

comercialização de carne bovina e subprodutos, desta forma, o tratamento dos dados 

pessoais limita-se aos dados de seus funcionários, parceiros, fornecedores e clientes 

pessoas físicas, todos com o objetivo de atender as demandas relativas aos produtos da 

atividade principal da empresa e outros das necessidades e obrigações legais. Desta 

forma, é importante deixar claro que os dados pessoais não são compartilhados ou 

utilizados para finalidades diversas dessas.  

Se você tiver dúvidas sobre esta política, sobre como coletamos ou processamos 

seus dados pessoais ou sobre qualquer outra coisa relacionada a nossas práticas de 

privacidade, gostaríamos de saber a sua opinião. Você pode entrar em contato conosco a 

qualquer momento. 



O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE LER ESSA POLÍTICA? 

1 - Dados Pessoais são todas as informações que permitem a sua identificação. 

Como por exemplo, seu nome, CPF, e-mail, telefone, entre outros.  

2 - Dados Pessoais Sensíveis são dados pessoais relacionados à origem racial 

ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 

caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculados a você.  

3 - Tratamento de Dados Pessoais significa qualquer operação, como 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, 

realizada com dados pessoais.  

DEFINIÇÕES E ÂMBITO 

A presente Política de Privacidade aplica-se ao Tratamento dos Dados Pessoais 

das seguintes pessoas: 

• Funcionários que trabalham para a BETTER BEEF, incluindo estagiários e 

formandos em estágio curricular; 

• Candidatos a cargos na BETTER BEEF;  

• Anteriores funcionários da BETTER BEEF; 

• Fornecedores (pessoas físicas) da BETTER BEEF; 

• Clientes (pessoas físicas) da BETTER BEEF. 

A presente Política de Privacidade abrange todas as atividades da FrogoPoti. Esta 

Política de Privacidade descreve a forma como recolhemos e utilizamos os seus Dados 

Pessoais, nos termos da legislação aplicável em matéria de proteção de dados. 

Reservamo-nos ao direito de atualizar a presente Política de Privacidade dos 

Funcionários em qualquer momento.  

Podemos também notificá-lo regularmente, através de outros meios, sobre o 

Tratamento dos seus Dados Pessoais. 



FONTES DE DADOS PESSOAIS 

Para construirmos e mantermos a Nossa relação de confiança, é importante que 

você tenha ciência sobre como tratamos os seus Dados Pessoais, e, principalmente, 

sobre como e onde coletamos os seus Dados. Veja abaixo a lista dos pontos de coleta:  

Site BETTER BEEF. Site institucional da empresa, a coleta neste meio se restringe 

ao cadastro e recrutamento de futuros colaboradores.  

E-mail, mensagens de texto e outras mensagens eletrônicas. Interações que 

realizamos com candidatos, funcionários, fornecedores ou clientes como comunicações 

eletrônicas enviadas pela empresa.  

Formulários de registro offline. Formulários impressos ou digitais, e formas 

similares, pelas quais solicitamos os seus Dados Pessoais, como, por exemplo, correio 

convencional, demonstrações em lojas, concursos, promoções ou eventos, dentre outros. 

DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS 

Como Responsável pelo Tratamento, a BETTER BEEF recolhe e trata diferentes 

categorias de Dados Pessoais. Os Dados Pessoais recolhidos podem ser: 

• dados de identificação e relativos à identidade (por ex., apelido, nome próprio, 

sexo, nacionalidade, data e local de nascimento, fotografias) e informações de contacto 

(por ex., endereço postal, endereço de e-mail e número de telefone); 

• informações de caráter social (por ex., número de segurança social, visto de 

trabalho, informação sobre incapacidade); 

• informações sobre seguros, pensões e benefícios; 

• informações sobre a situação familiar do Funcionário (por ex., estado civil, 

apelido, nome próprio e data de nascimento do cônjuge, parceiro, filhos ou eventuais 

dependentes, familiares mais próximos e informações de contacto de emergência); 

• informações académicas ou profissionais (por ex., diplomas, CV, planeamento de 

carreira, avaliações e apreciações anuais); 

• informações profissionais (por ex., contrato de trabalho, data de início (e, se for 

diferente, a data do seu emprego contínuo), número de identificação, cargos 

desempenhados, horas de trabalho, ausências e subsídio de férias, registos de formação, 

data de saída e motivo da saída); 



• informações económicas e financeiras (por ex., regime fiscal, salário, categoria, 

remuneração, contribuições para fundo de pensões, dados bancários, registos de folha de 

salários); 

• dados de sistema de vídeo-vigilância e de controle de acesso as instalações (por 

ex., passes de segurança); 

• informação sobre a Carteira Nacional de Habilitação se tiver de conduzir no 

âmbito da sua atividade profissional; 

• quaisquer outros Dados Pessoais recolhidos no decorrer do vínculo laboral ou 

fornecidos pelo Funcionário na sua candidatura. 

A BETTER BEEF pode também tratar algumas Categorias Especiais de Dados 

Pessoais tais como informações sobre a filiação sindical, dados biométricos, dados sobre 

saúde, entretanto, quando do Tratamento de Categorias Especiais de Dados Pessoais, a 

BETTER BEEF assegura que, pelo menos, uma das condições seguintes é satisfeita: 

• o Funcionário deu o seu consentimento expresso; 

• o Tratamento é necessário para cumprir obrigações e para o exercício de direitos 

específicos da BETTER BEEF ou do Funcionário em matéria de emprego, segurança 

social e lei de proteção social; 

• o Funcionário disponibiliza a informação publicamente;  

• o Tratamento é necessário para proteger os interesses vitais do Funcionário; 

• o Tratamento é justificado devido ao seu interesse público; 

• o Tratamento é necessário para o cumprimento, exercício ou defesa de um direito 

num processo judicial/reclamação ou; 
• o Tratamento é necessário para efeitos de medicina no trabalho, para determinar 

se o Funcionário está apto para o trabalho, diagnósticos médicos, saúde ou bem-estar 

social, ou gestão dos sistemas de serviços de cuidados de saúde ou proteção social. 

FINALIDADES E BASE JURÍDICA 

O tratamento de Dados Pessoais é executado tendo em vista uma ou mais 

finalidades específicas e legítimas.  

O Tratamento legal de Dados Pessoais é necessário para a concretização das 

seguintes finalidades: 



Finalidades do Tratamento de Dados Base Legal para Tratamento

Cumprimento da legis lação 
aplicável. Por exemplo: 

1 - Cumprimento das obrigações 
da BETTER BEEF relacionadas com: 

• baixa por doença, licença de 
maternidade e paternidade; 

• horas de trabalho; 
• acidentes no local de trabalho e 

durante as deslocações diárias; 
• gestão de incapacidades; 
• diversidade; 
2 - Gestão da massa salarial: 
• salários e benefícios devidos 

nos termos do contrato de trabalho do 
Funcionário, aumentos salariais anuais e 
outros ajustes, pagamentos de bónus 
anuais e gestão de pensões; impostos 
sobre os rendimentos e contribuições 
para a segurança social deduzidas na 
fonte;  

3 - Gestão de relações com 
instituições representativas do pessoal e 
organização de eleições representativas; 

4 - gestão de sistemas de alertas 
internos

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal.

Responder a pedidos da polícia 
ou das autor idades jud ic ia is ou 
adminis t rat ivas no caso de uma 
inspeção, auditoria ou investigação, de 
acordo com a lei aplicável.

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal.

A p l i c a ç ã o d e s a n ç õ e s 
disciplinares de acordo com a lei 
aplicável e/ou código de conduta e 
regulamento interno da BETTER BEEF.

O Tratamento é necessário para a 
execução do contrato no qual o 
Funcionário é parte.

Para as Entidades da BETTER 
BEEF poderem proteger os seus direitos 
ou fundamentar qualquer alegação, 
defesa ou declaração num caso ou 
perante as autoridades judiciais e/ou 
administrativas, um tribunal arbitral ou 
um mediador, no âmbito de ações, 
investigações disciplinares ou uma 
auditoria ou investigação interna ou 
externa.

O Tratamento é necessário face 
ao interesse legítimo da BETTER BEEF 
na proteção dos seus direi tos e 
interesses.



Verificação de qualificações e de 
outros documentos durante o processo 
de recrutamento de Funcionários e 
integração de novos Funcionários. Os 
Dados Pessoais dos candidatos são 
recolhidos direta ou indiretamente pela 
BETTER BEEF (incluindo a recolha 
através de empresas de recrutamento) 
para que a BETTER BEEF possa avaliar 
a aptidão do candidato para o cargo (por 
ex., verificar as competências do 
cand ida to , tes tes ps ico técn icos , 
qualificações e referências) e, se o 
candidato for recrutado, para facilitar a 
sua integração na BETTER BEEF.  

Dados como: 
1. Dados de identificação, de perfil, 

documentos pessoais e 
informações de contato; 

2. Dados necessários para 
elaboração de currículo 
profissional; 

3. Dados relativos a vagas 
inclusivas e para PcD; 

4. Foto profissional; 
5. Links para redes sociais, de 

relacionamento ou blogs do 
candidato; 

6. Objetivo profissional, inclusive 
para criação de alertas de vagas; 

7. Campos de anotações, testes e 
fichas complementares, 
preenchidos pelo candidato;

O Tratamento é necessário para a 
execução de um contrato no qual o 
Funcionário é parte ou realizar trâmites 
prévios a pedido do titular dos dados 
antes da celebração de um contrato.  

O Tratamento é necessário para 
prosseguir o interesse legítimo das 
Ent idades da BETTER BEEF na 
organização da integração dos seus 
novos funcionários.

Gerir o desenvolvimento da 
carreira e a mobilidade dos Funcionários 
dentro do Grupo.

O Tratamento é necessário para a 
execução de um contrato no qual o 
Funcionário é parte ou realizar trâmites 
prévios a pedido do titular dos dados 
antes da celebração de um contrato.

Fornecer serviços e benefícios 
aos Funcionários: vales refeição, acesso 
a um refeitório da empresa ou entre 
empresas, cobertura de custos de 
transporte, reembolso de despesas, etc.

O Tratamento é necessário para a 
execução do contrato no qual o 
Funcionário é parte. 

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal

Gestão do desempenho e talento: 
facilitar a gestão do desempenho e 
desenvolv imento da carreira dos 
Funcionários, incluindo as avaliações 
anuais de desempenho e revisões 
salariais anuais.

O Tratamento é necessário para a 
execução do contrato no qual o 
Funcionário é parte. 

O Tratamento é necessário para 
prosseguir interesses legítimos da 
BETTER BEEF na ava l iação do 
desempenho dos Funcionários. 

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal.



Organização de eventos da 
empresa (seminários, convenções, 
entretenimento, etc.)

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal. 

O Tratamento é necessário para 
prosseguir o interesse legítimo da 
BETTER BEEF na organização de 
eventos da empresa.

Gestão do Processo de saída do 
Funcionário, incluindo entrevista de saída 
e prestação de serviços de colocação no 
mercado.

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal.  

Foi dado consentimento para o 
Tratamento dos Dados Pessoais dos 
Funcionários tendo em vista uma ou mais 
finalidades específicas (sempre que 
aplicável). 

O Tratamento é necessário para 
prosseguir o interesse legítimo da 
BETTER BEEF na assistência prestada 
aos seus Funcionários.

Permitir aos Funcionários o 
acesso e utilização das Ferramentas de 
Tecnologia da Informação da BETTER 
BEEF.

O Tratamento é necessário para a 
execução do contrato no qual o 
Funcionário é parte.

Garan t i r a segu rança , em 
particular no que diz respeito ao: 

•acesso a instalações (por ex., 
passes de segurança e registos de vídeo 
vigilância); 

• acesso e uso de ferramentas de 
TI, de acordo com a Polít ica de 
Segurança de TI da BETTER BEEF.

O Tratamento é necessário para a 
execução do contrato no qual o 
Funcionário é parte. 

O Tratamento é necessário para 
prosseguir o interesse legítimo da 
BETTER BEEF de garantir a segurança 
das instalações e das infraestruturas. 

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação jurídica.

Operações de Gestão do dia a dia 
da BETTER BEEF tendo em vista as 
seguintes finalidades, por exemplo: 

• planificação e orçamentação; 
• gestão de pessoal; 
• gestão de diretórios e redes 

sociais; 
• preparação de organogramas; 
• ges tão de f i che i ros dos 

Funcionários; 
• relatórios financeiros; 
• gestão de reestruturações, 

reorganizações, aquisições e spin-offs; 
• gestão de adesão a programas 

internos conjuntos.

O Tratamento é necessário para 
prosseguir o interesse legítimo da 
BETTER BEEF de concretização dos 
seus objetivos corporativos. 

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação jurídica.

Organização de formação de 
pessoal interno ou externo.

O Tratamento é necessário para a 
execução do contrato no qual o 
Funcionário é parte. 

O Tratamento é necessário para 
prosseguir o interesse legítimo da 
BETTER BEEF e/ou Funcionários. 

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal.



C r i a ç ã o d e d o c u m e n t o s 
(especialmente jurídicos) de que a 
B E T T E R B E E F n e c e s s i t e p a r a 
desenvolverem os seus negócios, por 
exemplo:  

• relatórios de atividade que 
podem incluir os Dados Pessoais de 
d e t e r m i n a d a s c a t e g o r i a s d e 
Funcionários.

O Tratamento é necessário para 
prosseguir o interesse legítimo da 
BETTER BEEF de concretização dos 
seus objetivos corporativos. 

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal.



A utilização dos dados de clientes e 
fornecedores pessoas físicas são com as 
seguintes finalidades: 

• Preenchimento de cadastro e 
elaboração de contrato; 

• Execução do objeto do contrato 
junto ao Fornecedor; 

• Cumprimento de obrigações 
legais; 

• Comunicação e gestão de 
relacionamento, contato, fornecimento de 
informações, envio de comunicados; 

• Realização de pesquisas de 
satisfação ou de outra natureza; 

• Identificação e realização de 
cadastro para acesso às dependências 
físicas da BETTER BEEF. e, conforme 
aplicável, de seus parceiros e clientes; 

• Avaliação de performance dos 
serviços prestados; 

• Proteção ao crédito; 
• Preparação de respostas a 

autoridades no âmbito de processos 
jud ic ia is ou admin is t ra t i vos , em 
cumpr imento de deveres lega is , 
regulatór ios ou quaisquer outros 
licitamente exigíveis a BETTER BEEF ou 
em defesa de seus direitos e interesses 
legítimos; 

• Exercíc io de d i re i tos em 
processos legais e para propósitos 
legítimos de negócio da BETTER BEEF; 

• Apuração de irregularidades e 
ilícitos cometidos pelos Fornecedores no 
desempenho dos serviços prestados; e 

• Realização de atividades de 
prevenção contra fraude e atividades 
ilícitas, incluindo medidas para proteção 
da BETTER BEEF, de Clientes e/ou de 
terceiros. 

Dados como: 
N o m e c o m p l e t o ; D a t a d e 

nascimento; Nacionalidade; Número de 
telefone fixo e telefone celular; Estado 
civil; Endereço completo; Endereço de e-
mail; Dados e imagens da carteira de 
identidade (RG); Dados e imagens do 
cadastro de pessoas físicas (CPF/ME); 
Dados e imagens da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH); Dados do veículo 
do Transportador, incluindo identificação 
do proprietário; Organização ou empresa 
a qual pertence ou esteja relacionado e 
informações relacionadas; Posição, título 
ou cargo; Informações de contrato; 
Fotografias, coletadas para os sistemas 
de segurança da BETTER BEEF; 
Informações bancárias e financeiras;  

O Tratamento é necessário para a 
execução do contrato no qual o 
fornecedor ou cliente é parte. 

O Tratamento é necessário para 
prosseguir o interesse legítimo da 
BETTER BEEF e/ou Funcionários. 

O Tratamento é necessário para 
cumprir uma obrigação legal.



COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Durante nosso relacionamento, a BETTER BEEF compartilhará seus Dados 

Pessoais com algumas entidades. 

Prestadores de serviços: Pessoas jurídicas ou pessoas físicas externas que nós 

usamos para nos auxiliar a operacionalizar nosso negócio. Nesses casos, somente 

colaboradores selecionados estarão autorizados a acessar seus Dados Pessoais em 

nome da BETTER BEEF, para as tarefas específicas que forem requisitadas a eles, com 

base em nossas instruções. Além disso, os prestadores com os quais compartilhamos os 

seus Dados Pessoais são obrigados a mantê-los confidenciais e seguros. 

Terceiros que usam seus Dados Pessoais por motivos legais: 

compartilharemos seus Dados Pessoais a terceiros por motivos legais tais como:  

Instituições financeiras: Instituições voltadas para o pagamento de salários ou 

dívidas. 

Instituições governamentais: Fornecimento de dados para atender a alguma 

obrigação legal ou requisição do poder público. 

Prestador CNPJ Finalidade

CLICK MONEY CONSULTORIA E 
INVESTIMENTOS 

28.194.434/0001-99 Convenio Farmácia 

CLICK MONEY CONSULTORIA E 
INVESTIMENTOS

28.194.434/0001-99 Vale Alimentação

UNIMED DE PRESIDENTE 
PRUDENTE COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO

44.863.959/0001-26 Plano de Saúde 

LIBERTY VIDA AC PESSOAIS 
CONVENCIONAL 

61.550.141/0001-72 Seguro de Vida 

SOMA ASSISTENCIA FISIOTERAPICA 05.073.621/0001-19 Consultoria em ergonomia

GRUPO MAST - MEDICINA 
OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO 
TRABALHO

07.362.794/0001-82 Consultas médicas, gestão de 
periódicos, exames 
laboratoriais

NAIARA RODRIGUES BASTOS 369.543.448-18 Audiometria

LAB SAÚDE 08.395.806/0001-38 Exames laboratoriais

HOSPITAL E MATERNIDADE DE 
RANCHARIA

55.686.786/001-34 Exames de raio-x e 
eletrocardiograma

SAFETY WORK GESTAO EM SAUDE 
OCUPACIONAL LTDA

31.724.589/0001-02 Acompanhamento 
ambulatorial 



PROTEÇÃO DO NOSSO SISTEMA E DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Para proteger os dados pessoais coletados e garantir a segurança dos nossos 

sistemas, utilizamos tecnologias e procedimentos adequados de acordo com o nível de 

risco e o serviço fornecido, possuindo uma equipe responsável por gerenciá-los em 

conformidade com as previsões legais, requisitos regulatórios, mudanças de tecnologia, 

dentre outros fatores relevantes que possam influenciar a proteção de dados. 

Em razão da própria natureza da Internet, existe o risco de que terceiros mal-

intencionados acessem indevidamente as informações armazenadas nos nossos 

sistemas. Caso isso ocorra, nós nos responsabilizaremos nos limites previstos na 

legislação vigente aplicável. 

É proibido o uso de qualquer dispositivo, software ou outro recurso que venha a 

interferir nas atividades e operações da BETTER BEEF, tanto pelo site quanto por outros 

sistemas ou bancos de dados. Caso seja identificada qualquer intromissão, tentativa, ou 

atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual e/ou as 

disposições estipuladas nesta Política e/ou leis vigentes aplicáveis, aí incluída a LGPD, o 

responsável estará sujeito às sanções aplicáveis, estejam elas em lei ou previstas neste 

documento. O responsável deverá, também, indenizar por eventuais danos causados. 

POR QUANTO TEMPO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

Os dados pessoais relativos a pessoas que estejam vinculadas a potenciais 

fornecedores que a BETTER BEEF, compila através dos diferentes formulários de contato 

e/ou recolha de informação, serão mantidos desde que a sua eliminação não seja 

solicitada pela parte interessada. Os dados fornecidos pelos nossos fornecedores serão 

mantidos enquanto a relação comercial entre as partes for mantida, respeitando em todos 

os casos as condições mínimas legais de conservação de acordo com o assunto. 

Em qualquer caso, a BETTER BEEF, manterá os seus dados pessoais durante o 

período de tempo que seja razoavelmente necessário, tendo em conta as nossas 

necessidades de dar resposta a questões que surjam, resolver questões, realizar 

melhorias, ativar novos serviços e cumprir os requisitos exigidos pela legislação aplicável. 

Após este período, os seus dados pessoais serão removidos de todos os sistemas da 

BETTER BEEF. 



DIREITOS PREVISTOS PELA LGPD 

Nós garantimos a você o exercício dos direitos previstos na LGPD, a saber: 

1. Direito de confirmação: você poderá confirmar se a BETTER BEEF realiza o 

tratamento de algum dado pessoal seu. 

2. Direito de acesso: você poderá conferir detalhes de seus dados, bem como obter 

cópias de referidas informações, através do painel do candidato. 

3. Direito a correção: você possui acesso integral aos dados do seu currículo, 

podendo alterar, corrigir ou remover eventuais dados pessoais que estejam 

incompletos, inexatos ou desatualizados. 

4. Direito de anonimização, bloqueio ou eliminação: você poderá solicitar a 

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com as finalidades previstas nesta Política, 

observando-se, para tanto, demais normas do ordenamento jurídico. Nesses 

casos, se houver anonimização ou bloqueio de dados que prejudiquem a 

manutenção ativa do seu currículo, sua participação em processos seletivos será 

prejudicada ou impossibilitada. 

5. Direito de informação: você poderá solicitar informações sobre com quais tipos de 

empresas compartilhamos os seus dados, bem como ser informado das 

consequências caso opte por não consentir na coleta e tratamento de seus dados 

pessoais, quando necessário. 

6. Direito de recusar marketing: a qualquer momento, você poderá solicitar o 

cancelamento de recebimento de materiais pelo próprio link disponibilizado no e-

mail marketing enviado.  

7. Direito de portabilidade de informações: Você poderá exportar todas as 

informações do seu currículo em formato .PDF. 

8. Direito de revogação do consentimento: quando a base legal para o tratamento de 

dados for o consentimento, você poderá cancelar esse consentimento dado 

previamente a nós. É importante que você saiba que o cancelamento não afetará a 

utilização ou compartilhamento dos dados realizados anteriormente ao pedido de 

revogação do consentimento. 

9. Direito de oposição aos tratamentos futuros para as demais bases legais. você 

poderá solicitar a exclusão do seus dados para a BETTER BEEF e a interrupção 

de qualquer outro serviço prestado pela BETTER BEEF. Mas é importante que 

você saiba que alguns dados poderão ser mantidos para finalidades legais.  



A qualquer momento você poderá alterar suas configurações ou exercer os direitos 

previstos na LGPD através do e-mail corporativo da BETTER BEEF para este fim. 

DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

A BETTER BEEF tem um profissional dedicado à proteção de dados e privacidade. 

Caso tenha alguma questão específica que não tenha sido esclarecida por nossa 

Política de Privacidade, você poderá, como último recurso, entrar em contato com o DPO 

pelo seguinte e-mail: 

lgpd@betterbeef.com.br 

Nosso DPO - Igor Henrique Rodrigues Real Ruiz 

COOKIES 

O nosso site utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para armazenar e 

gerenciar as suas preferências de navegação, habilitar conteúdos e coletar dados de 

análise e utilização do site. O uso dessas tecnologias é comum em sites e plataformas em 

geral, consistindo em um pequeno arquivo de texto, colocando seu dispositivo ou 

navegador, que permite a sua identificação enquanto usuário e o dispositivo utilizado, 

bem como para coletar as informações de navegação. 

Os cookies que utilizamos podem desempenhar diferentes funções. Alguns são 

necessários e essenciais para a navegação e utilização dos recursos da plataforma da 

BETTER BEEF. Outros coletam informações sobre como você utiliza o site e servem para 

melhorar o desempenho e a experiência de navegação. Por fim, os cookies funcionais 

relembram suas escolhas e preferências, personalizando a sua experiência no site. 

Você poderá desabilitar os cookies através das configurações de seu navegador, 

instalando plug-ins disponíveis no mercado, ou ainda fazendo uso de outras tecnologias 

que entenda serem necessárias. 

REQUERIMENTOS LEGAIS DE AUTORIDADES COMPETENTES 



Nós temos o compromisso de cooperar com as autoridades competentes e 

terceiros para garantir o cumprimento das leis, inclusive em matéria de proteção de 

direitos de propriedade industrial e intelectual, prevenção de fraudes, proteção de dados  

 

pessoais, dentre outros. Nesse contexto, apenas revelaremos seus dados pessoais 

mediante requerimentos de autoridades judiciais ou governamentais competentes, no 

âmbito de investigações e processos conduzidos por estas, desde que não exista 

vedação legal estabelecendo o sigilo. 

ALTERAÇÕES DA NOSSA POLÍTICA 

Se nós mudarmos a forma que tratamos seus Dados Pessoais, vamos atualizar 

esta Política. Nos reservamos o direito de fazer alterações às nossas práticas e a esta 

Política a qualquer tempo. Por favor, acesse-a frequentemente para verificar quaisquer 

atualizações ou mudanças. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

No momento do cadastro, você deverá ler, compreender e aceitar esta Política, 

conforme opção específica disponibilizada no formulário. Porém, esta Política tem 

natureza de contrato de adesão e passa por revisões periódicas, sem que seja necessária 

a sua notificação prévia. Por isso, é importante que você consulte o documento para 

saber se continua concordando com seus termos antes de seguir com a navegação. 

A Política de Privacidade da BETTER BEEF está em conformidade e deverá ser 

interpretada com base nas leis vigentes na República Federativa do Brasil. Para dirimir 

eventuais dúvidas ou questões relativas a ela, as partes elegem o Foro da Comarca de 

Rancharia/SP, com exclusão de qualquer outro. 
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