
 
         

 

 

 

Prezado usuário, 

Nós, do Grupo Olfar, estamos empenhados em salvaguardar a privacidade de todas as informações 
fornecidas pelos nossos usuários durante as operações realizadas com a nossa empresa.  

Neste sentido, desenvolvemos a Política de Privacidade, para que você tenha conhecimento de 
maneira objetiva e segura de como os seus dados pessoais estão sendo utilizados. 

Seja bem-vindo(a)! 

 

 

Política de Privacidade do Grupo Olfar  

 

A Política de Privacidade contém as condições gerais aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais 
captados pelo Grupo Olfar, com sede junto à BR 153, Km 53, S/N, Bairro Frinape, no município de 
Erechim/RS - CEP 99709-780, por meio das operações comerciais e pelo site de domínio da URL 
olfar.ind.br. 

O documento é destinado a regular o tratamento de dados pessoais obtidos a partir do cadastro dos 
usuários nos sistemas internos da empresa, tanto por meio digital quanto por meio físico, assim como 
no respectivo site. 

A Política de Privacidade está disponível no rodapé da página principal do site para verificação de 
qualquer usuário, a qualquer momento, independente de cadastro prévio.  A Olfar adota boas práticas 
existentes no mercado para garantir que os dados coletados sejam processados de acordo com 
padrões de segurança. 

Conheça quais os dados que são coletados, a finalidade, tratamento e o período que eles ficarão 
armazenados em nossos sistemas internos: 

 

Finalidade Dados 
coletados 

Tratamento Armazenagem 
e período 
 

Cadastro de cliente/ 
fornecedor/ 
distribuidor/transportador  

Dados  
pessoais,  
comerciais e 
bancários. 
 

A Olfar trata os 
dados obtidos 
no cadastro do 
usuário, através 
da adoção de 
medidas físicas, 
técnicas e 
administrativas 

As informações 
são 
armazenadas 
nos sistemas da 
empresa e 
mantidas pelo 
tempo 
necessário ou 



 
         

 

adequadas para 
salvaguardar as 
informações 
que são 
coletadas em 
seus sistemas 
internos.  

relevante no 
período em 
que existir a 
relação 
comercial, 
conforme 
permitido pela 
legislação 
aplicável, bem 
como para 
cumprir 
contratos e/ou  
obrigações 
legais. 
 

Análise de concessão de crédito Dados pessoais 
e  financeiros, 
bem como, 
comprovante 
de garantias 
reais, pessoais 
e/ou  
fidejussórias. 
 

Os dados 
obtidos no 
cadastro do 
usuário, tanto 
no meio digital 
como no meio 
físico, através 
da adoção de 
medidas físicas, 
técnicas e 
administrativas 
adequadas para 
salvaguardar as 
informações 
que são 
coletadas para 
análise de 
concessão de 
crédito. Os 
dados do 
usuário podem 
ser fornecidos 
para terceiros, 
especificamente 
para instituições 
bancárias. 

As informações 
são 
armazenadas 
nos sistemas da 
empresa e 
mantidas pelo 
tempo 
necessário e 
enquanto 
existir a relação 
comercial, 
conforme 
permitido pela 
legislação 
aplicável, bem 
como para 
cumprir 
contratos e/ou 
para atender 
obrigações 
legais. 
 
 
 

Contratos de compra e venda Dados pessoais,  
comerciais, 
bancários e os 
eventualmente 
relacionados ao 
objeto da 

Os dados 
obtidos no 
cadastro do 
usuário, tanto 
no meio digital 
como no meio 

As informações 
são 
armazenadas 
nos sistemas da 
empresa e 
mantidas pelo 



 
         

 

compra e 
venda. 
 

físico, através 
da adoção de 
medidas físicas, 
técnicas e 
administrativas 
adequadas para 
salvaguardar as 
informações 
que são 
coletadas.  Para 
essa finalidade, 
alguns dados do 
usuário podem 
ser fornecidos 
para o 
Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 
(MAPA). 

tempo 
necessário ou 
relevante no 
período em 
que existir a 
relação 
comercial, 
assim como 
pelo prazo 
fixado em lei, 
conforme 
permitido pela 
legislação 
aplicável, bem 
como para 
cumprir 
contratos e/ou 
para atender a 
obrigações 
legais. 
 
 

Contrato de prestação de 
serviços 

Dados  pessoais 
e   comerciais, 
documentos 
que 
comprovem o 
atendimento à 
legislação 
trabalhista, 
além de 
cadastro da 
biometria. 

Os dados 
obtidos no 
cadastro do 
usuário, através 
da adoção de 
medidas físicas, 
técnicas e 
administrativas 
adequadas para 
salvaguardar as 
informações 
que são 
coletadas em 
seus sistemas 
internos. 

As informações 
são 
armazenadas 
nos sistemas da 
empresa e 
mantidas pelo 
tempo 
necessário ou 
relevante no 
período em 
que existir a 
relação 
comercial, 
assim como 
pelo prazo 
fixado em lei, 
conforme 
permitido pela 
legislação 
aplicável, bem 
como para 
cumprir 
contratos e/ou 
para atender 



 
         

 

obrigações 
legais. 
 

Cadastro de currículos na aba 
do site Trabalhe Conosco 

Dados pessoais 
e profissionais. 

Os dados 
obtidos no 
cadastro do 
usuário, através 
da adoção de 
medidas físicas, 
técnicas e 
administrativas 
adequadas para 
salvaguardar as 
informações 
que são 
coletadas em 
seus sistemas 
internos. 

As informações 
são 
armazenadas 
nos sistemas da 
empresa e 
mantidas pelo 
período de até 
um ano.  

Visitantes  Dados pessoais 
e cadastro da 
biometria 

Os dados 
obtidos no 
cadastro do 
usuário, através 
da adoção de 
medidas físicas, 
técnicas e 
administrativas 
adequadas para 
salvaguardar as 
informações 
que são 
coletadas em 
seus sistemas 
internos. 

As informações 
são 
armazenadas 
nos sistemas da 
empresa e 
mantidas por 
prazo 
indeterminado. 

 

A Olfar desenvolve ações de conscientização permanente com os seus colaboradores, baseadas na 
Política de Segurança da Informação com o objetivo de garantir a confidencialidade e a integridade de 
todos os dados. Também são utilizados controles de acesso físico e lógico com registro de logs e 
auditorias em suas plataformas computacionais.  

O Grupo possui ampla estrutura de T.I., que permite que as informações sejam armazenadas em 
ambiente seguro, garantindo a privacidade e o sigilo dos dados pessoais em todo seu ciclo de vida e 
nos ativos organizacionais.  

 

 

 



 
         

 

 

Reiteramos que a Olfar tem como compromisso não tratar os seus dados pessoais de forma 
incompatível com os objetivos descritos acima, exceto se requerido por lei ou ordem judicial. O Grupo 
não pratica ações de violação dos dados e repudia qualquer tipo de ordem que se mostre configuradora 
de abuso de autoridade e, caso a empresa entenda que determinada ordem é abusiva, a empresa irá 
defender a privacidade dos titulares. 

Como solicitar a exclusão dos dados coletados  

A qualquer momento o usuário poderá solicitar a exclusão dos seus dados. Esse procedimento será 
realizado na medida em que a finalidade pela qual foram coletados, seja cumprida. Mesmo diante da 
solicitação de exclusão, é possível que sejam mantidas algumas informações essenciais para atender a 
finalidade específica de cumprimento de ordens judiciais ou de obrigação imposta por lei. 

-Procedimento  

O usuário que deseja solicitar a exclusão dos dados, deve encaminhar uma solicitação formal, em 
formato de ofício, por e-mail privacidadededados@olfar.ind.br ou através do endereço Grupo Olfar SA, 
localizado na BR 153, Km 53, S/N, Bairro Frinape, no município de Erechim/RS - CEP 99709-80. 

 

 

Atualização da Política de Privacidade 

O Grupo Olfar reitera que a Política de Privacidade pode ser atualizada oportunamente, à medida em 
que nossos negócios ou requisitos legais sofrerem alguma alteração. Desta forma, recomendamos 
leitura periódica do documento disponível no site olfar.ind.br 

 

Contato 

Caso ainda tenha alguma dúvida sobre a coleta e o tratamento de seus dados, os esclarecimentos 
podem ser sanados por meio dos contatos: 

E-mail: privacidadededados@olfar.ind.br 

Telefone: +55 54 2106-2600, ramal 267 ou +55 54 99703-3935 

Pessoa responsável: Josué Jonas Flores Ribeiro - Controller 

 

 
 

Comitê da Política de Privacidade do Grupo Olfar  

 

mailto:privacidadededados@olfar.ind.br

