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DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE PARA FORNECEDORES E PARCEIROS DA BP BUNGE 
BIOENERGIA 

 
 

1. DO RESPONSÁVEL POR SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
A presente Declaração de Privacidade para Fornecedores e Parceiros da BP Bunge Bioenergia 
(“Declaração de Privacidade”) aplica-se aos dados pessoais dos fornecedores e parceiros 
agrícolas da BP Bunge Bioenergia, em conexão com o fornecimento de bens ou serviços à BP 
Bunge Bioenergia. As expressões “BP Bunge Bioenergia”, “Companhia”, “nós”, “conosco” e 
“nosso” nesta Declaração de Privacidade referem-se à BP BUNGE BIOENERGIA S.A., 
enquanto as referências a “você”, “seu(s)”, “sua(s)”, correspondem aos indivíduos que atuam 
como nossos fornecedores e parceiros. 
 
A Companhia, no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018), caracteriza-se como controladora de suas informações pessoais. Isto significa que a 
Companhia tomará as decisões necessárias quanto aos propósitos e às formas pelas quais suas 
informações pessoais serão tratadas, visando à execução de objetivos estritamente 
operacionais. 
 
2. INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS SOBRE VOCÊ 
 
O termo “informação pessoal” nesta Declaração de Privacidade significa qualquer informação 
que seja relacionada a você e que nos permita identificá-lo(a), seja de forma direta ou quando 
em combinação com outras informações que possamos deter. 
 
Podemos coletar as seguintes informações pessoais: informações que você fornece à BP Bunge 
Bioenergia durante o seu relacionamento conosco, tais como nome, endereço, número de 
telefone/celular, endereço de e-mail e certidão de casamento; informações bancárias; 
informações sobre seu imóvel rural (como matrícula e Cadastro Ambiental Rural – CAR); 
números de identificação nacional (como RG e CPF), detalhes e qualificações profissionais, e 
outras informações fornecidas ao se comunicar conosco; informações necessárias para fins de 
auditoria (due diligence), tais como: informações financeiras, referências comerciais, histórico de 
ações judiciais e regulatórias, históricos profissionais e informações de reputação; relações com 
funcionários do governo e relações comerciais com organizações localizadas em um país que 
esteja sujeito a sanções comerciais. Estas informações podem ser coletadas de outras partes, 
tais como fornecedores externos de serviços de due diligence, serviços de vigilância 
anticorrupção, e bancos de dados de responsabilidade social. 
 
3. FINALIDADE DO TRATAMENTO 
 
As informações pessoais são processadas para cumprir as obrigações contratuais da 
Companhia com os fornecedores e parceiros, para cumprir com as obrigações legais da 
Companhia sob quaisquer leis aplicáveis, ou para atender aos legítimos interesses comerciais 
da BP Bunge Bioenergia. A BP Bunge Bioenergia tem o interesse legítimo em gerenciar 
adequadamente suas relações comerciais, incluindo a análise de quais de seus relacionamentos 
são mais bem-sucedidos e a determinação da estratégia futura da Companhia, monitorando seus 
processos comerciais, cumprindo suas obrigações, mantendo sua reputação, defendendo seus 
interesses legais e mantendo seus registros precisos e atualizados. 
 
A BP Bunge Bioenergia pode utilizar suas informações pessoais para os seguintes propósitos: 
 

• Gerenciar nosso relacionamento com fornecedores e parceiros, incluindo a 
avaliação da adequação do fornecedor/parceiro e de seu desempenho como 
fornecedor/parceiro, facilitando o contato e a comunicação, melhorando os processos de 
interação, efetuando cadastro nos sistemas internos, emitindo notas fiscais, realizando 
pagamentos, e fazendo cumprir ou rescindir um contrato com o fornecedor/parceiro. 
 



 

  Página 2/3 

 

• Para fins comerciais gerais da Companhia, tais como o exercício e a defesa dos 
direitos legais da BP Bunge Bioenergia ou os direitos de terceiros, monitoramento e 
prevenção de fraudes, análise de dados e realização de auditorias. 

 

• Para facilitar uma análise de due diligence. A análise de due diligence é uma 
investigação do fornecedor/parceiro para determinar se a Companhia deve se engajar, 
continuar engajada ou encerrar uma relação comercial com o fornecedor/parceiro, para 
avaliar os riscos potenciais e determinar se é necessário algum controle adicional ou 
ações corretivas. Tais avaliações são feitas com supervisão humana e não são 
realizadas em uma base puramente automatizada. 
 

• Para cumprir nossas obrigações legais, tais como o cumprimento de leis aplicáveis, 
regulamentos, resoluções, solicitações e exigências de autoridades públicas e 
governamentais, ou tribunais ou outros fóruns de resolução de disputas, inclusive para 
fins de validação e comprovação de informações, conforme exigido em contexto de 
participação da Companhia em programas governamentais que obriguem o 
compartilhamento de seus dados pessoais. 

 
4. COMPARTILHAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

 
Podemos compartilhar ou transferir suas informações pessoais para: 
 

• Consultores jurídicos externos da BP Bunge Bioenergia, auditores, prestadores de 
serviços de due diligence e outros prestadores de serviços de terceiros que prestem 
serviços à BP Bunge Bioenergia, tais como serviços de tecnologia da informação, 
serviços de hospedagem de dados e serviços de entrega de e-mails; 

• Terceiros, conforme exigido pelas leis aplicáveis, de acordo com um pedido válido de 
uma autoridade governamental, processo legal válido ou em conexão com 
procedimentos de resolução de disputas; 

• A uma parte adquirente, a prestadores de serviços ou terceiros relacionados à 
consideração, negociação ou conclusão de compra, venda ou fusão total ou parcial de 
nossos ativos ou operações; e 

• De acordo com o que a BP Bunge Bioenergia acredite ser necessário ou apropriado para 
os outros propósitos listados no item 3 acima. 

 
O compartilhamento servirá para os propósitos estabelecidos nesta Declaração de Privacidade, 
incluindo a contratação de prestadores de serviços terceirizados, que podem atuar como agentes 
de tratamento de suas informações pessoais, ou para cumprir com obrigações legais específicas 
às quais estamos sujeitos. 
 
Neste processo, adotamos medidas apropriadas para garantir a segurança das informações 
pessoais e evitar a sua alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado, bem como para 
proteger as informações pessoais que são transferidas internacionalmente, a países que não 
possuam leis que proporcionem o mesmo nível de proteção de dados pessoais previsto no Brasil. 
Cláusulas contratuais específicas e outros mecanismos de transferência legalmente aceitáveis 
estão adequados ao nosso provedor de e-mail, nosso suporte de TI e fornecedores de 
manutenção dos sistemas de TI. Entre em contato conosco caso queira mais informações a 
respeito das salvaguardas adotadas pela Companhia. 
 
5. POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
Suas informações pessoais serão usadas e armazenadas por nós durante o tempo necessário 
para responder aos propósitos legais, contratuais e comerciais da BP Bunge Bioenergia, 
incluindo a duração do relacionamento do fornecedor ou parceiro com a Companhia e pelo 
período necessário depois disso para levar em conta quaisquer obrigações legais, contratuais 
ou comerciais em curso (por exemplo, para fins de auditoria interna, para atender às exigências 
regulamentares relacionadas à retenção de informações ou para responder a solicitações de 
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autoridades governamentais) e o tempo necessário para suporte a quaisquer reivindicações 
legais. 
 
6. SEUS DIREITOS 
 
Você tem o direito de solicitar acesso às informações pessoais que possuímos e de ter qualquer 
informação pessoal imprecisa que possuímos retificada. Na medida do previsto em lei, em certos 
casos você também tem o direito de restringir o tratamento de informações pessoais ou se opor 
a tal tratamento, de portar informações pessoais para outro controlador, de ter informações 
pessoais apagadas, ou de anonimizar ou bloquear suas informações pessoais, desde que não 
tenhamos outros fundamentos legais que nos autorizem o tratamento. 
 
Se você tiver algum problema ou reclamação sobre como lidamos com suas informações 
pessoais e deseje exercer os seus direitos, entre em contato conosco.  
 
7. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO 
 
Se você tiver alguma dúvida, comentário ou solicitação em relação a esta Declaração de 

Privacidade, entre em contato através do seguinte canal: lgpd@bpbungebio.com.br 
 
8. ALTERAÇÕES A ESTA DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE 
 
Podemos fazer alterações a esta Declaração de Privacidade, de tempos em tempos. Qualquer 
nova versão desta Declaração de Privacidade será devidamente atualizada nos canais de 
comunicação da Companhia. 
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