
Política de Privacidade - KADOX 

 
A Kadox agradece por seu interesse em nossa empresa e em nossos produtos. 
 
Estamos comprometidos com a proteção de dados e informações pessoais que são compartilhados pelos 
usuários. Esta política define como os dados são protegidos nos processos de coleta, registro, 
armazenamento, uso, compartilhamento, enriquecimento e eliminação, atendendo a Lei nº 13.709/2018 
(Lei Geral de Proteção de Dados).  
Quando você utiliza nosso Site, você nos confia seus dados e suas informações, e nós nos 
comprometemos a manter esses dados protegidos.  
Nesse sentido, esta política de privacidade explica de maneira clara e acessível como as suas informações 
e os seus dados serão coletados, usados, compartilhados e armazenados. 
A aceitação da nossa política será feita quando você acessar ou utilizar o nosso Site, e nossos serviços. 
Isso indicará que você está ciente e em total acordo com a forma como utilizaremos as suas informações 
e os seus dados. 
 
Recomendamos a leitura deste documento. 
 
CONTROLADOR: 
Kadox Irrigação Distribuidora Importação e Exportação Ltda é o controlador responsável pelo 
tratamento dos seus dados; exceções são apresentadas nesta notificação de proteção de dados. 

Nossa empresa está situada na Rua Cyro Correia Pereira, 667 – Bloco 01 B – bairro CIC 
na cidade de Curitiba – PR. 
 
Para facilitar sua compreensão, segue algumas informações necessárias. 
 
QUAIS DADOS COLETAMOS 
 
Coletamos as seguintes informações que o usuário nos fornece, como: 
• dados pessoais – quando você se cadastra em nosso Site, você fornece informações como nome, 
CPF, endereço, e-mail, telefone e currículo (caso se cadastre no “Trabalhe Conosco”). 
 
• dados pessoais sensíveis – Não serão coletados dados como orientação sexual, origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, que são considerados dados sensíveis.  
 
Coletamos as informações disponibilizadas ativamente e voluntariamente pelo próprio usuário na 
utilização do nosso Site.  
 
Nós poderemos buscar seu consentimento explícito para tratar dados pessoais coletados em nosso Site.  
Caso você não forneça o consentimento solicitado para o tratamento de seus dados pessoais ou caso 
você posteriormente informe a KADOX que não deseja a continuidade do tratamento de seus dados 
pessoais, o uso de certas ofertas ou serviços poderá não ser possível ou ser limitado em seu escopo. 
Nós poderemos coletar informações sobre suas visitas a este Site, incluindo as páginas visualizadas, os 
links e as propagandas, termos de pesquisa digitados e outras ações tomadas por você relacionadas a 
este Site. 
  
Poderemos também coletar informações quando você abrir mensagens de e-mail enviadas pela KADOX, 
ou clicar em links presentes nessas mensagens de e-mail. Poderemos combinar a informação que 
coletamos como resultados de suas interações conosco com informações obtidas por meio de outras 
fontes (como empresas parceiras, afiliadas ou subsidiárias) por várias razões inclusive para oferecer a 
você uma experiência mais consistente e personalizada conosco.  
 



A coleta de dados pessoais é necessária para que a KADOX ofereça serviços e funcionalidades adequados 
às necessidades dos usuários, bem como para personalizar serviços, fazendo com que sua experiência 
seja cômoda e satisfatória. 
 
Quando você contatar a KADOX para orçamentos ou compras, seus dados serão solicitados, para inclusão 
no sistema ERP da empresa para que seja possível dar sequência ao seu pedido ou atendimento.   
 
COMO UTILIZAMOS SEUS DADOS 

 
Prezamos muito pela sua privacidade. Por isso, todos os dados e informações sobre você são tratados 
como confidenciais, e somente utilizaremos essas informações para os fins aqui descritos e autorizados 
por você para que você possa utilizar os serviços da KADOX de forma plena, visando sempre melhorar a 
sua experiência como cliente. 
 
Por meio desta política, ficamos autorizados a realizar o tratamento dos dados pessoais do usuário, para: 
• permitir acesso a recursos e funcionalidades do ambiente da KADOX; 
• enviar mensagens como alertas, notificações e atualizações incluindo aquelas anunciando mudanças 
em nossos termos e políticas.  
• comunicar sobre produtos, serviços, promoções, notícias, eventos, atualizações, pesquisas, ofertas, e 
outros assuntos em que você possa ter interesse, disponíveis em nosso portfólio,  
• personalizar serviços para que possam se adequar cada vez mais aos seus gostos e interesses; 
• criar novos serviços, produtos e funcionalidades; 
• entender melhor o seu comportamento e construir perfis comportamentais; 
• entregar produtos e suporte ou realizar as transações que você solicitou; 
• outros usos que poderão ser necessários ou úteis para fornecermos os serviços que você adquiriu; 
• fins de contabilidade e faturamento e para cumprir quaisquer leis e regulamentos aplicáveis; 
• prevenir fraude e outras atividades proibidas ou ilegais; 
• proteger a segurança ou integridade de nosso Site, nosso negócio e nossos produtos e serviços; 
• ou qualquer outra forma conforme divulgado a você no ponto de coleta ou como requerido ou permitido 
por lei. 
 
Eventualmente, poderemos utilizar dados para finalidades não previstas nesta política de privacidade, 
mas estas estarão dentro das suas legítimas expectativas e mediante sua prévia autorização. 
 
As bases legais do tratamento dos seus dados pessoais incluem o consentimento, cumprimento de 
obrigações legais e regulatórias, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo 
ou arbitral, e interesses legítimos, desde que tal processamento não viole seus direitos e liberdades.  
 
Você tem o direito de negar ou retirar o consentimento fornecido à KADOX, quando esta for a base legal 
para tratamento dos dados pessoais, podendo a KADOX encerrar a consecução de seus serviços caso 
dependam do referido tratamento de dados. 
 
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 
 
A KADOX poderá compartilhar as informações que coleta com parceiros comerciais, sempre que 
necessário para as finalidades previstas, visando sempre preservar sua privacidade.  
 
Haverá transmissão e comunicação de dados pessoais entre os departamentos da KADOX, com acesso 
de colaboradores designados, sempre que necessário, para possibilitar o atendimento às necessidades 
do usuário.  
 
Nós compartilharemos apenas dados pessoais com parceiros que compartilham do nosso compromisso 
com a proteção dos dados pessoais. Por meio deste documento, você autoriza expressamente tais 
compartilhamentos. 
 
Poderemos também transmitir dados pessoais dos Usuários a terceiros quando tais comunicações de 
dados se tornem necessárias ou adequadas no cumprimento de obrigações legais/ordens judiciais, por 



determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou de outra autoridade de controle 
competente, ou para responder a solicitações de autoridades públicas ou governamentais.  
 
Todos os seus dados são confidenciais e somente as pessoas com as devidas autorizações terão acesso 
a eles. A KADOX empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado para garantir a segurança dos 
nossos sistemas e dos seus dados. 
 
A qualquer momento você poderá requisitar cópia dos seus dados armazenados em nossos sistemas. 
Manteremos os dados e as informações somente até quando estes forem necessários ou relevantes para 
as finalidades descritas nesta política, ou em caso de períodos pré-determinados por lei, ou até quando 
esses dados forem necessários para a manutenção de interesses legítimos da KADOX. 
 
Ressaltamos, porém, que não temos como garantir completamente que todos os dados e informações 
sobre você em nossa Site estarão livres de acessos não autorizados, pois infelizmente nenhuma 
plataforma digital é absolutamente segura. 
 
Tomaremos todas as medidas razoavelmente necessárias para garantir que seus dados sejam tratados 
de forma confiável e segura.  
 
TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 
 
A KADOX não realiza transferência internacional de dados. 
 
HOSPEDAGEM E SEGURANÇA 
 
A KADOX segue políticas e controles internos para tentar garantir que os dados não sejam perdidos, 
destruídos acidentalmente, mal utilizados nem divulgados, e que só sejam acessados por pessoas 
capacitadas e autorizadas para esse fim. 
Os dados são conservados pelo período estritamente necessário para cada uma das finalidades descritas 
acima e/ou de acordo com prazos legais vigentes. Em caso de litígio pendente, os dados podem ser 
conservados até trânsito em julgado da decisão. 
 
Uma vez recebidas suas informações, tomaremos todas medidas necessárias para proteger suas 
informações pessoais contra perda, roubo, uso não autorizado, acesso ou modificação. 
 
KADOX manterá em funcionamento todos os meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, má 
utilização, alteração, acesso não autorizado e apropriação indevida dos dados pessoais de seus usuários, 
funcionários e clientes.  
 
Nossos funcionários são obrigados a manter confidencialidade e ao cumprimento das leis de proteção de 
dados aplicáveis. 
 
Tomamos todas as medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir um nível apropriado de 
segurança e proteger seus dados que são administrados por nós, especialmente dos riscos de destruição 
não intencional ou ilegal, manipulação, perda, alteração, divulgação ou acessos não autorizados.  
 
USO DE COOKIES 
 
Quando você entrar em nosso Site pela primeira vez será solicitada a sua concordância para o tratamento 
dos seus dados de navegação, ou cookies, pela nossa empresa. 
 
Usamos cookies e outras tecnologias similares para prestar o nosso serviço e assegurar que funcione 
devidamente, analisar nosso desempenho, atividades de marketing e personalizar a sua experiência. 
Em nenhuma hipótese serão utilizados cookies maliciosos, tampouco as informações dos seus cookies 
serão fornecidas a terceiros ou compartilhadas a qualquer pretexto. 
 
O uso de cookies decorre de vários motivos importantes, como: 
• para fornecer uma ótima experiência a seus visitantes e clientes; 



• para identificar os usuários que se registraram no Site; 
• monitorar e analisar o desempenho, operação e eficácia do nosso Site; 
• para garantir que nosso Site e nossa plataforma sejam seguros. 
 
Não havendo seu consentimento, os seus cookies não serão usados, porém, estará ciente que não irá 
aproveitar todas as funcionalidades de navegação do nosso Site. 
 
DIREITOS DOS USUÁRIOS  
 
Você poderá a qualquer tempo solicitar o acesso aos dados que lhe digam respeito, tratados pela KADOX, 
bem como a retificação, eliminação ou a limitação de uso deles. 
 
Caso tenha qualquer dúvida relacionada com o tratamento dos seus dados pessoais você, poderá entrar 
em contato com o nosso encarregado pela proteção de dados, chamado de DPO, através do e-mail 
luiz@kadox.com.br. 
 
Todos os dados coletados poderão ser excluídos quando você assim requisitar, ou quando estes não 
forem mais necessários ou relevantes para lhe oferecermos os nossos serviços, salvo se houver qualquer 
outra razão para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de dados ou necessidade 
de preservação destes para resguardo de direitos da KADOX. 
 
ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E USO DE DADOS PESSOAIS 
 
Podemos mudar as medidas de segurança para proteção de dados e alterar essa política, visando 
fornecer a você mais segurança e conveniência e melhorar cada vez mais a sua experiência. 
  
A presente Política de Privacidade está com sua versão número 1 de 17/03/2022. 


