
 
 

   

AVISO DE PRIVACIDADE 
 

 A privacidade é um direito humano fundamental. Na CRO, esse também é um dos nossos 

principais valores. Por isso, esse Aviso de Privacidade, em conformidade com a nossa Instrução 

Normativa de Privacidade de Dados, irá explicar como a nossa empresa usa os dados pessoais, 

que são coletados sobre você, quando você entra nesse site.  

Para nós é muito importante que você saiba quais são os dados coletados e para o que eles são 

usados, para que você tenha total controle sobre isso e, também, para que você possa tomar as 

melhores decisões sobre as informações que irá compartilhar conosco. 

Recomendamos que você leia este Aviso de Privacidade do início ao fim, pois aqui explicamos 

como tratamos as suas informações pessoais e como você pode exercer os seus direitos junto a 

nós.  

É importante que periodicamente você releia estas informações, uma vez que este Aviso de 

Privacidade poderá sofrer alterações. 

  

QUEM SOMOS 

Somos a Rota do Oeste S.A (“CRO”), empresa da Odebrecht Rodovias, responsável pela 

concessão da BR163 entre os municípios Itiquira (MT) e Sinop (MT), trecho com extensão de 

850,9 quilômetros, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.521.322/0001-04, com sede na Cidade de 
Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, nº 15160, Coophamil, CEP 78.028-015, 

nesta situação denominada Controladora. 
 

 
QUAIS DADOS COLETAMOS SOBRE VOCÊ? 

 

• Fornecidos por você 

 

• Caso você queira entrar em contato com a nossa empresa para envio de uma mensagem, 

será necessário que você nos forneça seu nome e e-mail, para que possamos melhor 
direcionar o seu atendimento e, assim, dar andamento para responder da melhor forma 

possível. 

• Caso você preencha os formulários dispostos neste site, coletamos os seus dados com a 

finalidade de cumprir com sua solicitação, dando o atendimento e acompanhamento 

necessários. Poderemos coletar tais dados: nome completo, RG, CPF, e-mail, telefone e 
endereço. 

 

• Coletados automaticamente  

 

Ao visitar nosso site, alguns dados seus são coletados e armazenados, automaticamente, no seu 

dispositivo por meio de cookies e tecnologias semelhantes.  

 

 

• Que tipo de cookies utilizamos e qual a finalidade? 

 

 A CRO utiliza Cookie de Terceiros, que são cookies temporários terceirizados, que têm por 

finalidade obter estatísticas para o Google Analytics. A empresa parceira pode utilizar os cookies 



 
 

   

coletados para enviar, anonimamente, propagandas direcionadas de outros sites, com base em 

sua visita a um site. 

 

O Google irá utilizar esta informação com a finalidade de avaliar a sua utilização do website, 

compilando relatórios sobre a atividade para operadores e fornecedores e outros serviços 

relativos à sua utilização da Internet 

A qualquer momento, você poderá revogar a coleta dos cookies, sendo que poderá apagar os 

cookies da página da CRO utilizando as configurações de seu navegador de preferência. Para 

mais informações sobre como proceder em relação à gestão dos cookies nos navegadores: 
 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-
deletemanage-cookies 

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-
sitesusam 

 
Google Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR 
 

Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 

 
 

COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS? 
 

A CRO poderá compartilhar as informações coletadas por meio deste site nas seguintes hipóteses: 

 
i. Com outras empresas da Odebrecht, constituídas ou atuantes em qualquer país, que 

se comprometem a utilizar as informações para os mesmos fins indicados neste Aviso 
e da Instrução Normativa de Privacidade de dados; 

ii.  Com empresas parceiras, no desenvolvimento das atividades comerciais da CRO; 

iii. Para proteção dos interesses da CRO em qualquer tipo de conflito, incluindo ações 
judiciais; 

iv. No caso de transações e alterações societárias envolvendo a CRO, hipótese em que 
a transferência das informações será necessária para a continuidade dos serviços; 

ou, 
v. Mediante ordem judicial ou pelo requerimento de autoridades administrativas que 

detenham competência legal para sua requisição. 

Host Cookie Descrição 

Rotadooeste.com.br 

_ga 

Cookie persistente do Google Analytics usado para distinguir 

usuários únicos, atribuindo um número, gerado aleatoriamente, 

como identificador do visitante. Ele é incluído em cada solicitação 

de página de um website e usado para calcular dados de visitantes, 

sessões e para gerar relatórios analíticos do website. 

Rotadooeste.com.br 

_gid 

Cookie persistente do Google Analytics usado para armazenar 

informações de como os visitantes usam um site e ajuda na criação 

de um relatório analítico de como o site está se saindo. A coleta dos 

dados, incluindo o número visitantes, a fonte de onde vieram e as 

páginas visitadas, é feita de forma anônima. 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sitesusam
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sitesusam
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac


 
 

   

 

No entanto, nada neste Aviso de Privacidade tem por objetivo limitar quaisquer direitos de defesa 

ou oposição que você possa ter em relação a solicitações de parceiros para a divulgação de seus 
dados pessoais, inclusive solicitações feitas por um governo. 

 
 

ONDE ARMAZENAMOS SEUS DADOS? 
 

Nossa empresa armazena de forma segura os seus dados em nosso datacenter, este 

armazenamento pela CRO é realizado através de dispositivos tecnológicos e profissionais 
especializados em segurança de dados.  

 
No entanto, as informações geradas pelos cookies do Google Analytics, acerca da sua utilização 

no nosso website (incluindo o seu endereço IP), serão transmitidas e armazenadas pelo Google 

em servidores nos Estados Unidos. 
 

Quando transferimos dados pessoais para fora do Brasil, garantimos um nível adequado de 
proteção dos seus direitos como titular dos dados com base na adequação das leis de proteção 

de dados do país receptor, obrigações contratuais impostas ao receptor dos dados ou princípios 

de escudo de privacidade. 
 

POR QUANTO TEMPO ARMAZENAMOS SEUS DADOS? 
 

Após o término da relação com você, CRO manterá o armazenamento dos dados cadastrais por 
até 5 anos, e aos demais dados, enquanto durar a relação ou o usuário não solicitar a revogação 

do consentimento, considerando ainda as obrigações legais do contrato de concessão. 

 
O QUE FAREMOS PARA MANTER OS SEUS DADOS SEGUROS? 

 
Para mantermos seus dados pessoais seguros, usamos ferramentas físicas, eletrônicas e 

gerenciais orientadas para a proteção da sua privacidade. Entre as medidas que adotamos, 

destacamos as seguintes:  
 

• Apenas pessoas autorizadas têm acesso a seus dados pessoais;  

• O acesso a seus dados pessoais é feito somente após o compromisso de 

confidencialidade;  

• Seus dados pessoais são armazenados em ambiente seguro e idôneo;  

 

É necessário, no entanto, destacar que nenhum website é inteiramente seguro e livre de riscos. 

É possível que, apesar de todos os nossos protocolos de segurança problemas de vazamento 

ocorram, como ataques cibernéticos de hackers, ou também em decorrência da negligência ou 

imprudência de algum visitante.  

Em caso de incidentes de segurança que possa gerar risco ou dano relevante para os seus dados, 

comunicaremos a você e a todos os afetados, inclusive a ANPD, sobre o ocorrido, em consonância 

com as disposições previstas na LGPD. 

 

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS COMO TITULAR DE DADOS? 

Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais, a CRO respeita e garante a você, a possibilidade de apresentação de solicitações 

baseadas nos seguintes direitos: 



 
 

   

i. confirmação da existência de tratamento; 

ii. o acesso aos dados; 

iii. a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

iv. a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade; 

v. a portabilidade de seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 

requisição expressa pelo Usuário; 

vi. a eliminação dos dados tratados com consentimento do Usuário; 

vii. a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a 

CRO compartilhou seus dados; 

viii. a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como 

de ser informado sobre as consequências, em caso de negativa; 

ix.  a revogação do consentimento. 

Parte destes direitos poderá ser exercida diretamente por você, a partir da gestão de informações 

sobre sua conta, enquanto outros dependerão do envio de solicitação para posterior avaliação e 
adoção de demais providências pela CRO. 

 

COMO VOCÊ PODE EXERCER OS SEUS DIREITOS? 

Caso você tenha alguma dúvida sobre nosso Aviso de Privacidade, sobre os dados que coletamos 

sobre você ou caso você queira exercer algum dos seus direitos de privacidade, não hesite em 
entrar em contato conosco, preenchendo o formulário https://forms.office.com/r/p4hcbfbvGQ 

 ou entrando em contato pelo e-mail encarregado@rotadooeste.com.br . 
 

De forma a garantir a sua correta identificação como titular dos dados pessoais, objeto da 

solicitação, é possível que solicitemos documentos ou demais informações que possam comprovar 
sua identidade. 
 

MENORES DE IDADE – CRIANÇA E ADOLESCENTE 

Este site não coleta intencionalmente informações pessoais de ou sobre qualquer pessoa menor 

de idade. Se você é menor de idade e deseja nos contatar ou usar neste site qualquer 
funcionalidade que exija o envio de suas informações pessoais, solicite a seus pais ou 
responsáveis que façam isso em seu nome. 

 

AVISO/POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE OUTROS SITES 

É importante que você saiba que as nossas disposições de privacidade atendem, exclusivamente, 

ao nosso site. Mas, nosso site contém links para outros sites, com o propósito, tão somente, de 

oferecer alguns serviços adicionais a você. É muito importante ressaltar que se você clicar em 

qualquer um desses links, listados abaixo e que estão publicados no nosso site, você será 

redirecionado para um outro ambiente, ou seja, uma outra página web. Por isso, você deve ler e 

aceitar as diretrizes descritas no Aviso/Política de Privacidade desse outro site, que esse link te 

direcionou. 

Links publicados no nosso site, mas que te redirecionam a outros sites: 

•    Trabalhe Conosco: https://jobs.kenoby.com/rotadooeste 

https://forms.office.com/r/p4hcbfbvGQ
mailto:encarregado@rotadooeste.com.br
https://jobs.kenoby.com/rotadooeste


 
 

   

•    Linha de Ética: https://canalconfidencial.com.br/linhadeeticaotp/ 

•    Canais Sociais:  

Rota do Oeste (@rotadooeste) / Twitter 

Rota do Oeste - YouTube 

Rota do Oeste - Página inicial | Facebook 

Concessionária Rota do Oeste | LinkedIn 

 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 

Caso nossa empresa esteja envolvida em um processo de falência, fusão, aquisição ou de venda 
de ativos seus dados pessoais poderão ser vendidos ou transferidos como parte dessa transação. 

Este Aviso de Privacidade será aplicável aos seus dados pessoais conforme sejam transferidas à 
nova entidade.  

REVISÃO/ALTERAÇÃO DESTE AVISO 

A CRO se reserva ao direito de atualizar estas informações, bem como da Instrução Normativa 

de Privacidade de Dados a qualquer momento, em decorrência de atualização legal ou normativa. 

Portanto, recomendamos que você revisite essa página com frequência. 

Atualizado em novembro de 2021. 

https://canalconfidencial.com.br/linhadeeticaotp/
https://twitter.com/rotadooeste
https://www.youtube.com/user/rotadooeste
https://www.facebook.com/rotadooeste
https://br.linkedin.com/company/concession%C3%A1ria-rota-do-oeste

