
TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE E

PROTEÇÃO DE DADOS DA PLATAFORMA INOVASTRA

TERMOS DE USO

1) Disposições gerais

1.1 A plataforma InovAstra foi desenvolvida pela empresa AEVO TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO S.A. e será disponibilizada para uso exclusivo de empregados efetivos,

estagiários e sócios administradores da representação comercial, durante a vigência do

contrato.

1.2 O uso da plataforma pelos participantes não é obrigatório, não está relacionado às suas

funções para a empresa, não será usado como critério de avaliação de desempenho

profissional, nem garante estabilidade de emprego.

1.3 Estes Termos de Uso regulamentam a utilização da plataforma e relacionam os termos e

condições que devem ser observados pelo usuário na utilização dela.

1.4 Para mais informações sobre as regras de participação no InovAstra, consulte o

regulamento do programa disponível no Portal +ASTRA (www.astra-sa.com/maisastra/)

1.5 O usuário declara ter lido e aceito estes Termos e Condições de Uso e Política de

Privacidade e Proteção de Dados antes de ter iniciado a utilização da plataforma, sendo a

aceitação destes termos e condições gerais indispensável para acesso à ferramenta.

2) Sobre envio e compartilhamento de dados

2.1 Uma vez utilizada a plataforma, o que é facultativo, o usuário:

a) concorda com o uso das informações cadastradas na plataforma pela empresa ASTRA, entre

elas os dados pessoais coletados para identificação do participante (nome, registro e e-mail

corporativo).

b) autoriza o compartilhamento dos dados enviados entre os setores da empresa.

c) autoriza o compartilhamento e armazenamento dos dados na plataforma AEVO.

3. CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE AS IDEIAS E AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO

3.1. Os participantes do InovAstra cedem e transferem à Astra, em caráter definitivo, exclusivo

e irretratável, os direitos patrimoniais de quaisquer direitos de propriedade intelectual objeto

das ideias inscritas no Programa InovAstra, sem qualquer ônus, autorizando a divulgação de

sua autoria em qualquer meio, ficando a Astra desde já investida da propriedade absoluta de

todos os direitos de propriedade intelectual.

https://www.astra-sa.com/maisastra/


3.2. As ideias apresentadas são de responsabilidade dos idealizadores, cabendo aos mesmos

garantirem originalidade e autoria, isentando a Astra de qualquer demanda e reivindicações,

judiciais ou não, movidas por terceiros, que tenham por fundamento a violação ou infração

direta ou indireta de quaisquer direitos de terceiros. Nesse sentido, os participantes não

estarão autorizados a utilizar obras de titularidade de terceiros, devendo ser legítimos

idealizadores das ideias apresentadas, a fim de não infringirem direitos de terceiros, incluindo

direitos de propriedade intelectual.

3.3. Caso a ideia do participante seja desenvolvida pela Astra , o participante concorda que

todos os direitos relativos ao produto de trabalho desenvolvido (incluindo os direitos de

propriedade intelectual) serão de única e exclusiva propriedade da Astra, podendo a Astra

utilizá-lo e explorá-lo (inclusive comercialmente) para quaisquer finalidades e por quaisquer

meios e técnicas, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, inclusive após a extinção do

Programa InovAstra, diretamente ou através de terceiros, na forma que melhor lhe convier.

3.4. Caso a ideia tenha viabilidade de proteção por patente ou outro direito de propriedade

intelectual passível de registro em qualquer órgão competente, o processamento será

conduzido pela Astra, seguindo as regras e gestão dela.

3.5. Os participantes deste Programa, autorizam de forma gratuita, em conformidade com os

artigos 18 e 20 do Código Civil Brasileiro, a veiculação da sua imagem, nome ou palavras, em

publicações, apresentações e anúncios comerciais e institucionais da empresa Astra, bem

como em folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo etc.), folder de apresentação,

anúncios em revistas e jornais em geral, televisão, cinema, rádio, outdoors, cartazes e mídias

sociais (redes sociais da empresa e também de sua presidente e diretores, site, blog, entre

outros), sem que represente qualquer violação à sua personalidade.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

1) Disposições gerais

1.1 A ASTRA preza pelo zelo à privacidade e à segurança dos dados que você compartilha na

plataforma. O propósito desta Política de Privacidade e Proteção de Dados é explicar quais

informações são coletadas e quais são os cuidados dispensados na proteção, sigilo,

confidencialidade, uso, controle, tratamento, armazenamento, correção e exclusão dos

dados recebidos.

1.2 Esta Política de Privacidade respeita a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o direito à

privacidade, à proteção dos dados pessoais e o sigilo das comunicações privadas e dos

registros, os quais somente serão revelados na forma prescrita na Lei.

1.3 Ao informar dados pessoais ou utilizar as funcionalidades da plataforma, você estará

concordando com as regras de utilização, proteção e segurança aqui estabelecidas.



1.4 O consentimento implica na aceitação das regras desta Política de Privacidade e Proteção

de Dados, bem como o consentimento, à ASTRA, dos procedimentos de proteção, tratamento

de dados, controle, segurança, finalidade e confidencialidade.

1.5 Os dados e informações coletadas estarão armazenados em ambiente seguro, porém

poderão ser acessados por quaisquer outros participantes do programa, com a finalidade de

interação entre os participantes e colaboração para aprimoramento das ideias.

1.6 O usuário é responsável pela guarda e sigilo de sua senha de acesso pessoal, a qual é

intransferível.

1.7 As atualizações de conteúdo da plataforma serão divulgadas através dos canais internos de

comunicação da ASTRA.

2) Sobre o tratamento de dados pessoais

2.1 Para acessar a plataforma você precisará se identificar. Os dados solicitados são registro do

participante ou número do representante, nome e e-mail corporativo (opcional). O

objetivo é garantir o acesso exclusivo da plataforma por empregados efetivos, estagiários

e sócios administradores da representação comercial, proteger as informações da empresa

e oferecer uma navegação personalizada aos usuários.

2.2 Quando houver a inclusão de dados pelo usuário, os seguintes fatores serão observados:

a) Consentimento do titular: ao aceitar os termos de uso e política de privacidade e

proteção de dados da plataforma o usuário automaticamente autoriza o uso e

compartilhamento do seu nome e ideia fornecidos através da plataforma entre os

participantes do programa; e o número de registro ou do representante e o e-mail

corporativo para os responsáveis pelo programa.

b) Finalidade e necessidade: os dados inseridos se destinam à execução de ações

vinculadas ao titular dos dados, com a finalidade específica de identificá-lo como

participante do programa e fornecer acesso à plataforma. Qualquer outra finalidade

atribuída ao uso dos dados informados será passível de atualização deste documento e

notificação para aceite dos usuários.

c) Controle: os dados serão tratados com segurança, confidencialidade e prevenção a

fraudes.

d) Qualidade dos dados: a plataforma está vinculada ao servidor da AEVO, integrado ao

ERP utilizado pela ASTRA, portanto as atualizações dos dados de cadastro do usuário

são feitas automaticamente, conforme atualização do sistema.



e) Duração do tratamento: os dados fornecidos pelo usuário são tratados e utilizados

durante a vigência do seu contrato com a ASTRA S/A Indústria e Comércio. O acesso à

plataforma será automaticamente bloqueado e os dados dos usuários serão apagados,

no momento da rescisão contratual.

f) Confidencialidade: os dados recebidos serão tratados como confidenciais e usados

exclusivamente para os fins para os quais foram coletados.

g) Segurança: a plataforma pertence à empresa AEVO e adota sistemas de segurança para

garantir a inviolabilidade dos dados. Portanto, ataques ilícitos não podem ser

atribuídos como de responsabilidade da ASTRA.

h) Acesso aos dados: o usuário terá acesso a seus próprios dados por meio de login e

senha.

i) Correção de dados: o usuário poderá realizar a correção que julgar necessária aos

dados fornecidos, por meio do e-mail privacidade@astra-sa.com.

j) Exclusão dos dados: o uso de qualquer funcionalidade da plataforma é facultativo.

Portanto, o usuário poderá, a qualquer momento, optar por não utilizar os recursos

oferecidos e solicitar a exclusão dos seus dados pessoais através do e-mail

privacidade@astra-sa.com.

3) Sobre o consentimento para coleta e tratamento de dados pessoais

3.1 O consentimento no tratamento dos dados é formalizado por meio de declaração

eletrônica de aceitação e autorização do uso e implica a aceitação das regras destes Termos de

Uso e Política de Privacidade e Proteção de Dados, bem como o consentimento para que a

plataforma faça a guarda, armazenamento e tratamento dos dados.

3.2 A plataforma não compartilha dados pessoais de seus usuários, de forma onerosa ou

gratuita, com terceiros não identificados neste documento. Os dados são compartilhados

exclusivamente entre os participantes que voluntariamente decidem acessar o programa, de

acordo com a finalidade para os quais foram coletados.

4) Sobre violação de direitos e atos ilícitos

4.1 Ao aceitar estes Termos de Uso e Política de Privacidade e Proteção de Dados, o usuário

concorda que não poderá:

a) Lesar direitos de terceiros, independentemente de sua natureza, em qualquer

momento, inclusive no decorrer do uso da plataforma.



b) Executar atos que limitem ou impeçam o acesso e a utilização da plataforma, em

condições adequadas, aos demais usuários.

c) Difundir programas ou vírus informáticos capazes de causar danos de qualquer

natureza, inclusive em equipamentos e sistemas da ASTRA ou de terceiros.

d) Utilizar outros mecanismos além daqueles expressamente habilitados ou

recomendados na plataforma para obtenção de informações, conteúdos e serviços.

e) Realizar quaisquer atos que, de alguma forma, possam implicar qualquer prejuízo ou

dano à ASTRA ou a outros usuários.

f) Acessar áreas de programação da plataforma, bases de dados ou qualquer outro

conjunto de informações que escape às áreas públicas ou restritas dela.

g) Realizar ou permitir engenharia reversa, traduzir, modificar, alterar a linguagem,

compilar, descompilar, modificar, reproduzir, alugar, sublocar, divulgar, transmitir,

distribuir, usar ou, de outra maneira, dispor da plataforma ou das ferramentas e

funcionalidades nela disponibilizadas sob qualquer meio ou forma, inclusive de modo a

violar direitos da ASTRA (inclusive de Propriedade Intelectual) e/ou de terceiros.

h) Praticar ou participar de qualquer ato que constitua uma violação de qualquer direito

da ASTRA (inclusive de Propriedade Intelectual) ou de terceiros; ou, ainda, de qualquer

lei aplicável; ou agir sob qualquer meio ou forma que possa contribuir com tal violação.

i) Interferir na segurança ou cometer usos indevidos contra da plataforma ou qualquer

recurso do sistema, rede ou serviço conectado, devendo acessar a ferramenta apenas

para fins lícitos e autorizados.

j) Utilizar o domínio da ASTRA ou da AEVO para criar links ou atalhos a serem

disponibilizados em e-mails não solicitados (mensagens spam) ou em websites de

terceiros ou do próprio usuário ou, ainda, para realizar qualquer tipo de ação que

possa vir a prejudicar a ASTRA ou terceiros.

k) Utilizar aplicativos automatizados de coleta e seleção de dados para realizar operações

massificadas ou para quaisquer finalidades ou, ainda, para coletar e transferir

quaisquer dados que possam ser extraídos da plataforma para fins não permitidos ou

ilícitos.

l) Utilizar as ferramentas e funcionalidades da plataforma para difundir mensagens não

relacionadas ao programa ou com as finalidades deste, incluindo mensagens de cunho

racista, étnico, político, religioso, cultural ou depreciativo, difamatório e/ou calunioso

de qualquer pessoa ou grupo social.

4.2 O usuário concorda em indenizar, defender e isentar a ASTRA de qualquer reclamação,

notificação, intimação ou ação judicial ou extrajudicial, ou ainda de qualquer responsabilidade,

dano, custo ou despesa decorrente de qualquer violação e/ou infração cometida pelo Usuário

ou qualquer pessoa agindo em seu nome, com seu consentimento ou tolerância, em relação à

plataforma (inclusive com relação a qualquer disposição destes Termos de Uso e Política de

Privacidade e Proteção de Dados), bem como de qualquer pessoa que tenha obtido os dados

do usuário relacionados a sua conta de acesso ou a sua navegação na plataforma.



4.3 A ASTRA poderá, a seu exclusivo critério, bloquear, restringir, desabilitar ou impedir o

acesso de qualquer usuário à plataforma, total ou parcialmente, sem qualquer aviso prévio,

sempre que detectar uma conduta inadequada do usuário, sem prejuízo das medidas

administrativas, extrajudiciais e judiciais que julgar convenientes.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Estes Termos de Uso e Política de Privacidade e Proteção de Dados são regidos e interpretados

de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, especialmente a Lei Geral de Proteção

de Dados.

Este documento poderá ser modificado e atualizado a qualquer momento. Quando isto

acontecer todos os participantes serão informados através dos meios de comunicação da

empresa.

Este documento foi publicado no dia 04 de agosto de 2022.

ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO


