
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDADE 

 

A Ruston Alimentos é uma empresa engajada com a satisfação de seus 

clientes, empregados e membros da sociedade em que está inserida. Por isso, preocupa-se 

em atender às expectativas de todos, mesmo aqueles que consigo não possuam vínculo ou 

que possuirão futuramente. Como não poderia ser diferente, a privacidade e a proteção de 

dados pessoais de todas as pessoas naturais de alguma forma envolvidas com a Ruston 

Alimentos são pontos de atenção especial. 

Por isso, apresentamos este "Aviso de Privacidade", destinado aos visitantes 

de seus sites, instalações ou que, mesmo sem possuir vínculo com a Ruston Alimentos, 

possam ter seus dados pessoais submetidos a tratamento. 

Todas as hipóteses de tratamento serão restritas às respectivas finalidades, 

indicadas neste “Aviso de Privacidade” e o tratamento ocorrerá em obediência às bases 

legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18). 

 

DADOS COLETADOS  

 

A Ruston Alimentos pode coletar alguns dos seguintes dados pessoais, 

classificados de acordo com a finalidade para a qual foram obtidos. 

 

Dados de navegação para análise de interações: IP, cookies, geolocalização; 

Exercício de direitos: todos os dados coletados; 

Atendimento via website: nome, cpf, telefone, endereço e e-mail; 

Segurança da organização: dados obtidos através de filmagens das dependências da 

empresa e de suas áreas externas, inclusive as públicas; 

Cumprimento de obrigação fiscal: nome, data de nascimento e cpf. 

 

Estes dados podem ou não ser coletados, dependendo de fatores individuais 

como relação do titular com a Ruston Alimentos. Para saber quais dados pessoais estão sob 

tratamento da Ruston Alimentos, entre em contato pelo e-mail 

dpo@rustonalimentos.com.br. 
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Os dados de navegação podem ser coletados para fins de análise de métricas 

destinadas ao aprimoramento dos negócios e serão coletados por ferramentas do Google e 

do Facebook, que emitirão relatórios à Ruston Alimentos. 

Deste modo, os dados não são utilizados para identificar o usuário, o que 

somente ocorrerá por determinação judicial, e são compartilhados com as empresas de 

marketing e programação, responsáveis pelo website e pelas análises das interações do 

usuário. 

Os dados de navegação também são armazenados pela empresa que hospeda 

o site da Ruston Alimentos, a Locaweb, por determinação do Marco Civil da Internet e, 

igualmente, não são utilizados para identificação do usuário, a menos que assim seja 

judicialmente determinado. 

Apesar da Ruston não utilizar os dados de navegação para identificação de 

seus usuários, certo é que são compartilhados com terceiros contratados para fornecer 

serviços à Ruston. Portanto, recomenda-se a leitura dos Avisos de Privacidade dessas 

empresas: 

 

Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Facebook: https://pt-br.facebook.com/policy.php 

Locaweb: https://www.locaweb.com.br/politicas/ 

 

Os dados de dependentes de funcionários da Ruston Alimentos podem ser 

coletados para fins de cumprimento de obrigações fiscais. 

Dados pessoais obtidos através de filmagens serão submetidos a tratamento 

também pela MartSeg Patrimonial, que realiza o monitoramento das dependências da 

Ruston Alimentos, incluindo-se as áreas públicas externas. 

Os dados pessoais serão armazenados e submetidos a tratamento por prazos 

distintos, de acordo com sua necessidade, de modo que para uma informação precisa e 

individual será transmitida via requisição ao dpo@rustonalimentos.com.br.  
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COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

 

Nenhum dado coletado dos usuários será objeto de comercialização com 

terceiros. 

Os dados coletados poderão ser compartilhados, exclusivamente para se 

alcançar as finalidades já indicadas, com as seguintes empresas/entidades: MartSeg 

Patrimonial, Alves Oliveira Sociedade de Advogados, Administração Pública e, 

eventualmente, Poder Judiciário. 

Estes terceiros somente utilizarão os dados dos usuários de acordo com as 

finalidades estabelecidas neste “Aviso de Privacidade”. 

Poderá ocorrer compartilhamento de dados pessoais com as autoridades 

competentes, estritamente nos casos em que a lei assim determinar ou mediante ordem 

judicial. 

 

DO ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO 

 

Os dados pessoais coletados serão armazenados em plataformas digitais que 

apresentam adequado grau de proteção das informações que lhes são confiadas e em 

arquivos físicos, dotados de sistemas de segurança e controle de acesso. 

Toda hipótese de tratamento ocorrerá por equipes treinadas e cientes dos 

procedimentos internos da Ruston Alimentos, de modo a oferecer a garantia de que não 

haverá uso dos dados pessoais em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

DIREITOS DOS TITULARES 

 

Os titulares de dados pessoais podem exercer, mediante requisição ao 

dpo@rustonalimentos.com.br, os seguintes direitos: 

 

 

- Confirmação da existência do tratamento;  

- Acesso aos dados;  
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- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  

- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 

em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados; 

- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço, mediante requisição expressa; 

- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas 

hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

- Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 

compartilhado de dados;  

- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 

consequências da negativa; e 

- Revogação do consentimento, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os 

tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente manifestado.  

- Oposição ao recebimento de contatos de prospecção. 

 

RESPONSABILIZAÇÃO 

 

A Ruston Alimentos responsabiliza-se por todo e qualquer dado pessoal que 

submete a tratamento, uma vez que adota controles de proteção e segurança aos dados 

armazenados em ambiente físico e digital, considerando as razoáveis ferramentas 

tecnológicas disponíveis. 

Igualmente, a Ruston Alimentos realiza constantemente criteriosa avaliação 

jurídica para garantir o estrito cumprimento às suas obrigações legais, bem como adota um 

Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados voltado ao compliance à 

Lei nº 13.709/18, que compreende a conformidade de seus procedimentos às boas práticas 

de proteção de dados pessoais. 

Em relação aos dados compartilhados com terceiros, estes ocorrem sob 

rígida proteção contratual, de modo que eventual incidente de segurança causados pelos 

parceiros da Ruston Alimentos configurará descumprimento contratual e os sujeitará às 

medidas legais cabíveis e responsabilização por descumprimento do contrato e da 

legislação. 

 

CONTATO 



 

 

 

 

A Ruston Alimentos está sediada à Av. Getúlio Dorneles Vargas, 3069 - 

Jardim Califórnia, Jacareí/SP, CEP 12300-000. 

Os usuários poderão entrar em contato para exercer seus direitos mediante 

solicitação a ser direcionada ao dpo@rustonalimentos.com.br, onde o nosso Encarregado 

pelo Tratamento de Dados Pessoais, processará a requisição. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Este aviso poderá ser atualizado periodicamente. Portanto, consulte-o 

sempre que lhe for oportuno. 

 

Jacareí, 16 de março de 2020. 

 

 

RUSTON ALIMENTOS  
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