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COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TRADIÇÃO 
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Atualização 01: 11/09/2020 v1.1. (Alteração gramatical). 
Atualização 02: 01/02/2021 v1.2. (Alteração taxonômica). 
Atualização 03: 03/10/2022 v1.3. (Alteração contato - Revisão geral). 

 

TERMOS DE USO 

Ao acessar o site ou os aplicativos da Cooperativa Agropecuária Tradição, demais empresas do 
grupo ou outros sites deste domínio, você concorda em cumprir estes termos de serviço; 

Ao acessar o site ou os aplicativos da Cooperativa Agropecuária Tradição você concorda em 
cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis; 

Se você não concordar com algum desses termos, o site e o aplicativo ficarão bloqueados, 
impedindo que você os utilize; 

Os materiais contidos neste site ou aplicativo são protegidos pelas leis de direitos autorais 
e marcas comerciais aplicáveis. 

1. USO DE LICENÇA 

 1.1- É concedida permissão para baixar, temporariamente, uma cópia dos materiais (informações 
ou software) no site Cooperativa Agropecuária Tradição, apenas para visualização transitória 
pessoal e não comercial; 

 1.2- É concedida permissão para visualização de informações em tela, navegador ou dispositivo 
móvel em caráter pessoal e intransferível; 

 1.3- Esta é a concessão de uma licença, não uma transferência de título e, sob esta licença, 
FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO:  

1.3.1- Modificar ou copiar os materiais;  

1.3.2- Imprimir cópias; 

1.3.3- Realizar cópias com câmeras ou qualquer outro meio ótico e/ou fotográfico; 

1.3.4- Realizar cópia de tela nas quais informações estão exibidas; 

1.3.5- Usar os materiais para qualquer finalidade comercial; 

1.3.6- Usar para exibição pública (comercial ou não comercial); 

1.3.7- Acessar o código fonte; 

 1.3.8- “Descompilar”, tentar “descompilar” ou fazer engenharia reversa de qualquer 
software contido no site Cooperativa Agropecuária Tradição; 

 1.3.9- Remover quaisquer registros de direitos autorais ou outras notações de propriedade 
dos materiais; 

 1.3.10- Transferir os materiais para outra pessoa ou 'espelhar' dos materiais em qualquer 
outro servidor, serviço ou website; 

1.3.10- Exibir ou compartilhar as informações de caráter privado e/ou pessoal com outras 
pessoas ou terceiros, contidas no dispositivo móvel ou website. 

 1.4- Esta licença será automaticamente rescindida em caso de violação de alguma dessas 
restrições e poderá ser rescindida por Cooperativa Agropecuária Tradição a qualquer momento 
sem necessidade de notificação prévia.  

 1.5- Ao encerrar a visualização desses materiais ou após o término desta licença, você deve 
eliminar todos os materiais baixados em sua posse, seja em formato eletrônico ou impresso.  
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2. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 2.1- As informações contidas no site da Cooperativa Agropecuária Tradição são fornecidas de 
acordo com dados a ela fornecidos, não havendo nenhum tipo de modificação de informação, motivo 
pelo qual não se responsabiliza pela origem da de tais informações;  

 2.2- Cooperativa Agropecuária Tradição não oferece garantias, expressas ou tácitas e, por 
este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, mas não se limitando a garantias 
implícitas ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de 
propriedade intelectual ou qualquer outra violação de direitos. 

 2.3- A Cooperativa Agropecuária Tradição não garante ou faz qualquer representação relativa 
à precisão, aos resultados prováveis ou à confiabilidade do uso dos materiais em seu site ou 
de outra forma relacionado a esses materiais ou em sites vinculados a este site. 

 2.4- As informações contidas nos aplicativos são dinâmicas e exibidas em tempo real conforme 
movimentações e transações realizadas, por esta particularidade da aplicação, a Cooperativa 
Agropecuária Tradição não garante a congruência das informações disponibilizadas. 

 2.5- A Cooperativa Agropecuária Tradição adverte que podem ocorrer divergência nas informações 
exibidas nos aplicativos ou site oriundas de fatores externos e de força maior que possam vir 
a corromper ou truncar as informações. 

3. LIMITAÇÕES 

 3.1- Em nenhum caso a Cooperativa Agropecuária Tradição ou seus fornecedores serão 
responsáveis por quaisquer danos (incluindo, mas não se limitando a danos por perda de dados 
ou prejuízos por conta da interrupção dos negócios) decorrentes do uso ou da incapacidade de 
usar os materiais e informações em Cooperativa Agropecuária Tradição, mesmo que a Cooperativa 
Agropecuária Tradição ou um representante autorizado da Cooperativa Agropecuária Tradição 
tenha sido notificado oralmente ou por escrito da possibilidade de tais danos.  

 3.2- PRECISÃO DOS MATERIAIS 

3.2.1- Os materiais exibidos no site da Cooperativa Agropecuária Tradição podem incluir 
erros técnicos, tipográficos ou fotográficos.  

3.2.2- A Cooperativa Agropecuária Tradição não garante que qualquer material em seu site 
seja preciso, completo ou atual.  

3.2.3- A Cooperativa Agropecuária Tradição pode realizar a atualização dos dados ou 
materiais a partir da modificação por parte de seus respectivos fornecedores, o que pode 
ocorrer sem necessidade de notificação prévia. 

3.2.4- A Cooperativa Agropecuária Tradição não se compromete a manter atualizados os 
dados ou materiais salvo determinações legais, porém não medirá esforços para que todas 
as informações, materiais e dados se mantenham atualizados. 

4. LINKS  

 4.1- A Cooperativa Agropecuária Tradição não analisou todos os sites vinculados ao seu site 
e não é responsável pelo conteúdo de nenhum site vinculado. 

 4.2- A inclusão de qualquer link não implica endosso nem concordância pela Cooperativa 
Agropecuária Tradição.  

 4.3- O uso de qualquer site vinculado ocorre por conta e risco do usuário. 

5. MODIFICAÇÕES 

 5.1- A Cooperativa Agropecuária Tradição pode revisar estes termos de serviço do site e 
aplicativos a qualquer momento, sem aviso prévio.  

 5.2- Ao usar este site ou nossos aplicativos, você concorda em ficar vinculado à versão atual 
desse termo de serviço. 
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 5.3- A Cooperativa Agropecuária Tradição sugere que os usuários verifiquem regularmente por 
novas versões deste termo. 

6. LEI APLICÁVEL 

 6.1- Estes termos e condições são regidos e interpretados de acordo com a legislação vigente 
no Brasil.  

 6.2- A Cooperativa Agropecuária Tradição e o usuário se submetem irrevogavelmente à jurisdição 
exclusiva da cidade de Pato Branco - PR. 

7. CONTATOS 

Para quaisquer dúvidas ou demandas relacionadas especificamente ao tema proteção de dados 
pessoais, o atual Encarregado de Proteção de Dados, Sr. ARAQUEM BACCHI DE OLIVEIRA, poderá ser 
contatado por meio do e-mail: encarregadodedados@coopertradicao.com.br. 

Entre em contato conosco através dos seguintes canais para outras dúvidas, sugestões ou 
reclamações não pertinentes a Proteção de Dados Pessoais e Privacidade: 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TRADIÇÃO – MATRIZ – PATO BRANCO –PR. 

Telefone: (46) 3220-2000 ou pelo Website: www.coopertradicao.com.br 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Cooperativa Agropecuária Tradição reserva-se o direito de modificar, acrescentar ou remover 
conteúdos e partes desta política a qualquer momento e a seu exclusivo critério. Recomendamos 
que você tome ciência desta política sempre que navegar em nossos websites ou utilizar um de 
nossos aplicativos, e também quando adquirir nossos produtos e serviços. 

Pato Branco – PR, 03 de outubro de 2022. 


