
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Esta Política de Privacidade refere-se à utilização do iRancho e tem como objetivo fornecer 

uma visão transparente das práticas relacionadas à coleta, ao uso, ao armazenamento e ao 

tratamento dos dados pelo Software. 

1. Quais dados são coletados 

1.1. O iRancho coleta os seguintes tipos de dados dos Usuários: 

Dados Pessoais Quaisquer dados que permitam a identificação pessoal do Usuário. Os 

Dados Pessoais incluem, entre outros, o nome completo, e-mail, número 

de telefone e CPF fornecidos pelo Usuário ao iRancho. 

Dados da 

Atividade 

Pecuária 

Dados inseridos pelo Usuário, referentes ao seu projeto de engorda, para 

as simulações, resultados e relatórios gerados pelo iRancho. 

Dados de Acesso • - Informações coletadas de Usuários ao usar o Site: inclui, entre 

outros, o navegador de acesso do Usuário; endereço do protocolo de 

Internet (IP); data e hora do acesso; a localização do Usuário; e as 

ações do Usuário no site. 

• - Comunicação entre Usuário e o Software: inclui quaisquer 

comunicações havidas entre a Rancho e o Usuário por e-mail e/ou 

telefone. 

• - Cookies: conforme disposto no item 5 desta Política de Privacidade. 

 

2. Como Usamos os Dados Coletados 

2.1. A Rancho utiliza os dados coletados para as seguintes finalidades: 

Funcionamento 

do iRancho 

Quaisquer dados que permitam a identificação pessoal do Usuário. Os 

Dados Pessoais incluem, entre outros, o nome completo, e-mail, número 

de telefone e CPF fornecidos pelo Usuário ao iRancho. 

Análise de 

Mercado  

A Rancho poderá processar os Dados da Atividade Pecuária, de forma 

automatizada e codificada, com o uso do Software, a fim de organizar 

e estruturar esses dados, para gerar informações e estatísticas gerais de 

mercado não individualizadas (“Dados Gerais”). 

Ligações 

telefônicas e 

envio de e-mail e 

notificações  

• A Rancho poderá ligar para os Usuários e/ou enviar-lhes e-mails ou 

notificações com alertas e comunicados relacionados ao iRancho, a fim 

de auxiliá-los a explorar todas as funcionalidades do iRancho, como 

alertas, inclusão de funcionalidades, lembretes de uso do Site, entre 

outros. 

 

3. Compartilhamento de Dados com Terceiros 

3.1. Os dados coletados do Usuário poderão ser compartilhados com terceiros, nas seguintes 

hipóteses: 

Ordem judicial 

ou requisição de 

autoridade 

competente 

A Rancho poderá compartilhar os dados quando solicitados (i) por 

meio de ordem judicial, ou (ii) por requisição de autoridade 

governamental competente nos termos da legislação. 
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Novas 

Funcionalidades 

Quando houver a necessidade de compartilhamento dos dados do 

Usuário com terceiros, com a finalidade de oferecer uma 

funcionalidade ao Usuário, ele será notificado para que autorize ou não 

o compartilhamento. Caso o Usuário opte por não autorizar o 

compartilhamento, seus dados não serão transmitidos ao terceiro. 

Novas parcerias • Com o objetivo de estabelecer novas parcerias, a Rancho poderá 

compartilhar os Dados Gerais com potenciais parceiros, que não terão 

acesso aos Dados Pessoais dos Usuários.  

Análise de 

Mercado 

• Os Dados Gerais poderão ser utilizados pela Rancho para construção 

de uma análise de mercado, que poderá ser compartilhada com 

terceiros, sem a identificação dos Usuários. 

 

Em nenhum caso, as informações pessoais dos Usuários serão vendidas a terceiros pela Rancho. 

4. Cookies 

O Site utiliza cookies e tecnologias similares, como pixels e tags, para certificar que os serviços 

prestados estão de acordo com o melhor padrão esperado pelo Usuário. 

Os cookies coletados pelo Site fornecem somente estatísticas e não serão utilizados para 

propósitos diversos dos expressamente previstos nesta Política de Privacidade e nos Termos de 

Uso. 

O que é cookie? Cookie é um pequeno arquivo adicionado ao seu dispositivo ou 

computador para fornecer uma experiência personalizada de acesso ao 

iRancho. 

Que tipos de 

cookies o iRancho 

utiliza? 

O iRancho permite a coleta de dois tipos de cookies: salvo e 

temporário. 

(i) Um cookie salvo é aquele que é introduzido no seu terminal de 

acesso (ex.: computador, tablet, etc.) quando você entra na sua Conta 

iRancho. Este cookie serve para armazenar informações, como nome 

e senha, de maneira que o Usuário não tenha que se conectar sempre 

que acessar o iRancho. 

• (ii) Um cookie temporário é aquele que é usado para identificar uma 

visita específica ao Site do iRancho. Estes cookies são removidos do 

terminal de acesso (ex.: computador, tablet, etc.) do Usuário assim 

que este finaliza a utilização do navegador e são utilizados para 

armazenar informações temporárias. 

Para que os 

cookies são 

utilizados? 

O iRancho utiliza cookies para vários fins, incluindo: 

(i) ações de marketing para remarketing. Este recurso nos permite 

atingir os Usuários ou visitantes do Site para lembrá-los de efetuarem 

o cadastro no iRancho ou para que voltem a acessar o Software com 

facilidade; e 

• (ii) entender o comportamento de uso do Site para melhor 

desenvolvimento do produto. 

É possível limitar 

a coleta de 

cookies? 

• Os navegadores em geral permitem que seja desabilitada a coleta de 

cookies. Dessa forma, caso você não altere os padrões de coleta de 

cookies do seu navegador, nós iremos considerar que você concorda 

com a coleta de cookies. Infelizmente, o iRancho poderá não 

funcionar da forma desejada caso seja desabilitada a coleta de 

cookies. 
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