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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA AMYRIS 

Atualizada em: 10/10/2022 

A AMYRIS BRASIL (coletivamente com suas subsidiárias, a “Empresa” ou “Amyris”) está comprometida 
com o respeito à sua privacidade e sabe da importância do Tratamento adequado dos seus Dados 
Pessoais. Como parte desse compromisso, a Empresa preparou esta Política de Privacidade (“Política”), 
para apresentar a você nossas práticas de proteção e privacidade para o Tratamento de Dados Pessoais 
que são coletados durante sua visita e interação conosco por meio de nosso Site ou relativos à prestação 
de nossos Serviços a você, de maneira a informá-lo, de modo claro e preciso, sobre o Tratamento de seus 
Dados, sempre em cumprimento aos requisitos previstos na Legislação Aplicável de Proteção de Dados. 

Esta Política é destinada aos Consumidores, Clientes, Parceiros, Representantes Legais, Influencers, 
Visitantes e, de forma geral, os Terceiros que se relacionam externamente com a Amyris. Esta Política, 
contudo, não é destinada aos Colaboradores e ex-Colaboradores da Amyris, Prestadores de 
Serviço/Fornecedores da Amyris e Candidatos às vagas de emprego da Amyris. É muito importante que 
você leia o conteúdo desta Política com muita atenção, e, sempre que for possível, revisite esta página. 

Caso você fique com qualquer dúvida quanto ao disposto nesta Política ou tiver qualquer preocupação 
com relação aos seus Dados Pessoais, entre em Contato conosco pelo e-mail privacidade@amyris.com.  

Estamos sempre disponíveis para ouvi-lo!  

I. Quem Somos? 

Todas as vezes que a Política mencionar “Amyris”, “empresa”, “nós”, “nos” ou “nosso”, bem como as 
variações gramaticais da primeira pessoa do plural, ela se refere à AMYRIS BRASIL e suas filiadas e 
subsidiárias: AMYRIS CLEAN BEAUTY LATAM LTDA.., pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
cidade de Serra, Estado de Espírito Santo, na Rodovia Governador Mário Covas, Km 268, nº 3.979, 
sala/cont 12-A, Planalto de Carapina, CEP 29.162-703, inscrita no CNPJ/MF sob o nº32.077.842/0001-38 
e sua filial; AMYRIS BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., sociedade limitada, com sede na Fazenda São 
Martinho, s/nº - Zona rural - Cidade de Pradópolis - Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n.  
12.065.083/0001-86 e suas filiais; e AMYRIS FERMENTAÇÃO DE PERFORMANCE LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, com sede no Município de Barra Bonita, Estado de São Paulo, na Fazenda Pau D’Alho, s/n 
– CP 54 – Planta Amyris, Zona Rural, CEP: 17.340-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.832.226/0001-10. 
 
Líderes em biologia sintética, começamos em 2003 com uma doação da Fundação Bill & Melinda Gates 
para criar uma molécula para tratar a malária. Até hoje, criamos e comercializamos com sucesso um total 
de 13 ingredientes sustentáveis que são usados por centenas de milhões de pessoas, em produtos feitos 
por mais de 3.000 marcas globais de ponta. Em 2020, fabricamos e vendemos mais produtos sustentáveis 
de base biológica a partir da fermentação do que todas as empresas de nosso setor. Ajudamos as 
empresas a transformar suas cadeias de abastecimento, reduzir seus custos e atender às necessidades de 
seus clientes por produtos sustentáveis. 

Com nossa plataforma líder Lab-toMarket™, fabricação limpa e nossa premiada equipe de 
desenvolvimento e formulação de produtos, também construímos com sucesso nosso próprio portfólio 
de marcas de consumo sustentável que estão ganhando novos aderentes todos os dias. O futuro da saúde, 
bem-estar e beleza é a química limpa, e estamos liderando o caminho com nossas próprias marcas de 
consumo e nossos parceiros. Este é o nosso modelo de negócios. Nossa missão de mudar o mundo para 

http://www.amyris.com/
mailto:privacidade@amyris.com


 
 

2 
 

ingredientes sustentáveis levará a outras mudanças globais - da escassez à abundância, do privilégio ao 
direito, da dependência à autonomia. 

Na Amyris, traçamos objetivos ambiciosos, criando prosperidade para as pessoas, para o planeta e para 
os negócios, para que possamos continuar cumprindo a promessa da biologia sintética e ter um impacto 
duradouro. Para saber mais sobre a nossa empresa, é só acessar “About Us” em nosso Website!  

II. Definições 

Os termos mencionados nesta Política, com iniciais maiúsculas, seja no plural ou no singular, serão 
entendidos conforme as definições a seguir: 

• “Agente de Tratamento”: o Controlador e o Operador.  

• “ANPD”: Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

• “Controlador”: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem 
as decisões referentes ao Tratamento de Dados. Ressaltamos que é possível que duas pessoas 
envolvidas no Tratamento sejam responsáveis de forma concomitante e, desta forma, serão 
consideradas como Controladores Conjuntos. 

• “Dados Pessoais”: significa quaisquer Dados que identifiquem ou tornem identificável uma 
pessoa física que sejam divulgados, fornecidos ou acessados pela Amyris. 

• “Dados Sensíveis”: referem-se aos Dados Pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico 
ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou dado biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural. 

• “Incidente de Segurança”: significa qualquer evento adverso confirmado, relacionado à 
violação na segurança de Dados Pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito 
que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de 
Tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os direitos 
e liberdades do Titular de Dados. 

• “Legislação Aplicável de Proteção de Dados”: a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 
nº 13.709/2018 - “LGPD”) e alterações posteriores, bem como o Marco Civil da Internet (Lei 
nº12.965/2014), Decreto nº°8.771/2016, Constituição Federal, Código Civil Brasileiro, Código 
Penal, Código de Defesa do Consumidor, Decreto nº 7.963/2013, bem como quaisquer outras 
leis e regulamentos em relação ao Tratamento de Dados Pessoais e privacidade e, se aplicável, 
todas as orientações e códigos de prática emitidos pela ANPD ou outra autoridade de 
supervisão ou proteção de Dados pertinente.  

• “Operador”: refere-se a qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 
que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador de Dados. 

• “Titular de Dados” ou “Titular”: significa a pessoa natural a quem se referem os Dados 
Pessoais que são objeto de Tratamento. No contexto das atividades da Amyris, é considerado 
Titular o Consumidor, o Cliente, o Parceiro, os Representantes Legais, Influencers, os 
Visitantes e, de forma geral, os Terceiros e demais pessoas físicas que tenham seus Dados 

http://www.amyris.com/
https://amyris.com/about-us
https://amyris.com/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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Pessoais Tratados pela Amyris conforme a presente Política. 

• “Tratamento”: refere-se a qualquer operação ou conjunto de operações realizadas com 
Dados Pessoais ou conjuntos de Dados Pessoais, tais como a coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Para efeitos desta Política, 
“Tratamento”, “Tratar”, “Tratamos”, “Tratado” ou “Tratados”, terão o mesmo significado.   

Quaisquer outros termos que apareçam nesta Política, que estejam escritos em letra maiúscula, e não 
foram definidos nesta Seção, deverão ser interpretados conforme a Legislação Aplicável de Proteção de 
Dados. 

III. Princípios para Proteção de Dados e Privacidade 

A Amyris está empenhada, de forma diligente e de boa-fé, a cumprir com todos os princípios estabelecidos 
Legislação Aplicável de Proteção de Dados ao Tratar seus Dados Pessoais. Assim, a Amyris emprega os 
melhores esforços para que o Tratamento dos seus Dados ocorra nos seguintes termos: 

• realizado para uma finalidade legítima, específica, explícita e informada a você;  

• compatível com as finalidades informadas a você, de acordo com o contexto do Tratamento;  

• limitado ao mínimo necessário para a realização da finalidade de Tratamento dos Dados, de 
modo proporcional e não excessivo em relação às finalidades de Tratamento; 

• transparente, com informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o Tratamento e 
os respectivos Agentes (Controladores e Operadores de Dados) envolvidos no Tratamento, 
bem como com a garantia de consulta facilitada e gratuita sobre a forma do Tratamento e a 
integralidade de seus Dados Pessoais;  

• não discriminatórios, ilegais ou abusivos em relação às suas finalidades;  

• conformes e seguros, por meio da adoção de medidas técnicas e administrativas capazes de 
comprovar o cumprimento com normas de proteção de Dados Pessoais, bem como de 
prevenir e proteger os Dados contra acessos não autorizados, eventos acidentais ou ilegais 
de destruição, perda, alteração, comunicação, divulgação ou quaisquer outros danos. 

É importante que você saiba que nem todas as atividades de Tratamento de Dados que descreveremos 
na Tabela de Atividades de Tratamento de Dados adiante e, da mesma forma, a relação de Dados Pessoais 
que realizamos o Tratamento, se aplicam ao seu caso, porque isso vai depender da forma como você 
interage com a Amyris.  

IV. De que Forma Coletamos os seus Dados Pessoais? 

A Amyris coleta Dados Pessoais (i) diretamente do Titular, por meio de e-mail, formulário eletrônico ou 
físico, do nosso Website ou cartão de visitas; ou (ii) diretamente do Cliente, Parceiro, Terceiro e/ou setores 
internos da Amyris, por meio de mídia física, sistemas e aplicações da própria Amyris, incluindo a rede 
interna e câmeras de segurança.  

http://www.amyris.com/
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IV. De que Forma Tratamos os seus Dados Pessoais? 

Na Tabela de Tratamento de Dados Pessoais, a seguir, reunimos as informações sobre a forma como 
podemos coletar e usar seus Dados Pessoais, de modo mais detalhado: 

http://www.amyris.com/
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A QUEM SE 
APLICA? 

ATIVIDADE 
COMO COLETAMOS SEUS 

DADOS PESSOAIS? 
QUAL A FINALIDADE DE TRATAMENTO? QUE TIPO DE DADOS COLETAMOS? 

Consumidores e 
médicos  
 
 

Armazenamento de 
relatórios de despesas 
 
Cadastro de clientes 
para reembolso por 
alergia aos produtos da 
Amyris 
 
Avaliação de 
solicitação de 
reembolso 
 
Recebimento de cópia 
de documentos do 
consumidor em caso de 
alergia 
Avaliação de Termo de 
Cancelamento de 
Compra e Devolução 
de Dinheiro 

As informações são 
coletadas quando você:  
 

• Reclama, através do 
SAC, sobre alergia 
provocada pelo produto 
adquirido; 

• Envia solicitação à 
Amyris de reembolso 
em casos de alergia.  

 

Podemos usar os Dados Pessoais para: 
 

• Preencher o formulário de cadastro de 
fornecedores e clientes e avaliar se o 
reembolso solicitado é devido; 

• Elaborar e avaliar o termo de cancelamento 
de compra e reembolso de dinheiro, a fim de 
comprovar o reembolso do valor pago pelo 
consumidor e resguardar a Amyris de 
reclamações futuras; 

• Cadastro de consumidores no sistema da 
Amyris para viabilizar o reembolso; 

• Montar a movimentação bancária para 
cumprir procedimento interno da Amyris; 

• Monitoramento do pós uso dos cosméticos 
vendidos pela Amyris para eventual 
identificação de riscos à saúde do usuário.   
 

Dependendo do quanto você interage 
conosco, os dados podem incluir: 
 

• Nome completo; 

• Endereço pessoal; 

• RG e CPF; 

• Celular; 

• Telefone 

• E-mail; 

• Informações bancárias; 

• Informações de saúde; 

• CRM do médico que fez a avaliação 

da alergia. 

Sócios ou 
representantes dos 
fornecedores ou 
clientes 

Análise de crédito de 
novos fornecedores ou 
clientes no Serasa 
 
Avaliação de 
fornecedores 

As informações são 
coletadas quando você:  
 

• Se torna um novo 
fornecedor ou novo 
cliente da Amyris.  

 

Podemos usar os Dados Pessoais para: 
 

• Fazer análise de crédito de novos 
fornecedores ou clientes no Serasa; 

• Avaliar o fornecedor através do 
preenchimento de questionário enviado pela 
Amyris.  

 

Dependendo do quanto você interage 
conosco, os dados podem incluir: 
 

• Nome completo; 

• Estado civil; 

• CPF; 

• RNE; 

• Nacionalidade; 

• Celular; 

• Telefone; 

• E-mail; 

• Cargo/função/posição; 

http://www.amyris.com/
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A QUEM SE 
APLICA? 

ATIVIDADE 
COMO COLETAMOS SEUS 

DADOS PESSOAIS? 
QUAL A FINALIDADE DE TRATAMENTO? QUE TIPO DE DADOS COLETAMOS? 

• Assinatura. 

Visitantes, 
prestadores de 
serviço e 
terceirizados 

Liberação de acesso na 
portaria  
 
Controle de acesso na 
Amyris 
 
Armazenamento de 
imagens no CFTV 
 
Controle de 
temperatura no prédio 
administrativo para 
prevenção do covid-19 
 
 
 

As informações são 
coletadas quando você:  
 

• Ingressa na portaria dos 
prédios da Amyris; 

• Preenche a planilha de 
controle interna da 
Amyris para 
monitoramento de 
casos de covid-19. 

Podemos usar os Dados Pessoais para: 
 

• Controlar o acesso às instalações da Amyris e 
garantir a segurança física nas instalações da 
Amyris, além de garantir que haja 
rastreabilidade no processo produtivo, caso 
seja constatado algum defeito no produto 
produzido ou erro de fabricação; 

• Identificar terceirizados e prestadores de 
serviço que apresentem sintomas de covid-
19 nas instalações da Amyris. 

 

Dependendo do quanto você interage 
conosco, os dados podem incluir: 
 

• Nome completo; 

• Endereço pessoal; 

• RG e CPF; 

• RNE; 

• Data de nascimento; 

• Cargo/função/posição; 

• Dados do veículo; 

• Assinatura; 

• Imagem; 

• Informações de saúde. 

Representantes 
dos clientes 

Recebimento de 
pedidos de vendas 
para clientes pessoa 
jurídica 

As informações são 
coletadas quando você:  
 

• Envia pedidos de 
compra de produtos 
para a Amyris.   

 

Podemos usar os Dados Pessoais para: 
 

• Processar os pedidos recebidos pela Amyris; 

• Geração de faturas; 

• Cadastro do cliente no sistema interno da 
Amyris.  

 

Dependendo do quanto você interage 
conosco, os dados podem incluir: 
 

• Nome completo; 

• Endereço pessoal; 

• RG e CPF; 

• CNH; 

• Celular; 

• Telefone; 

• E-mail. 

Despachantes Recebimento de 
procurações de 
despachantes 
aduaneiros 

As informações são 
coletadas quando você:  
 

• Envia a procuração para 
validação da Amyris.   

Podemos usar os Dados Pessoais para: 
 

• Validar e compartilhar as procurações dos 
despachantes aduaneiros.  

 

Dependendo do quanto você interage 
conosco, os dados podem incluir: 
 

• Nome completo; 

http://www.amyris.com/


 
 

7 
 

A QUEM SE 
APLICA? 

ATIVIDADE 
COMO COLETAMOS SEUS 

DADOS PESSOAIS? 
QUAL A FINALIDADE DE TRATAMENTO? QUE TIPO DE DADOS COLETAMOS? 

 • Endereço pessoal; 

• RG e CPF; 

• Estado civil; 

• Carteira de Conselho Profissional; 

• Nacionalidade; 

• Endereço profissional; 

• Profissão. 

Vendedores, 
Influencers e 
Sócios do 
Fornecedor 

Pedidos de compras As informações são 
coletadas quando você:  
 

• Envia requisições de 
compras para a Amyris.   

 

Podemos usar os Dados Pessoais para: 
 

• Realizar os pedidos de compras para atender 
as demandas da Amyris.  

 

Dependendo do quanto você interage 
conosco, os dados podem incluir: 
 

• Nome completo; 

• CPF; 

• Assinatura; 

• Celular; 

• Telefone; 

• E-mail; 

• Endereço profissional; 

• Profissão. 

Terceiros Análise de amostras 
enviadas por terceiros  
 
Treinamentos 

As informações são 
coletadas quando você:  
 

• Envia solicitação de 
análise de amostras de 
químicos.   

• É designado para prestar 
serviços nas sedes da 
Amyris.   

 

Podemos usar os Dados Pessoais para: 
 

• Identificar o responsável pela análise do 
químico no terceiro e emitir certificado da 
análise feita pela Amyris.  

• Oferecer treinamento aos colaboradores 
terceiros; 

• Comprovar frequência no treinamento, 
mediante preenchimento da lista de 
presença.  

 

Dependendo do quanto você interage 
conosco, os dados podem incluir: 
 

• Nome completo; 

• Carteira de Conselho Profissional. 

• RG e CPF; 

• Data de nascimento; 

• Assinatura; 

• Telefone; 

• E-mail; 

• Profissão; 

http://www.amyris.com/
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A QUEM SE 
APLICA? 

ATIVIDADE 
COMO COLETAMOS SEUS 

DADOS PESSOAIS? 
QUAL A FINALIDADE DE TRATAMENTO? QUE TIPO DE DADOS COLETAMOS? 

• Cargo/função/posição. 

Representantes 
dos fornecedores 
ou clientes, 
advogados e 
testemunhas 

Elaboração de 
contratos e 
procurações 
 
Consultoria jurídica 
 
Gestão de demandas 
judiciais 

As informações são 
coletadas quando você:  
 

• Assina um contrato com 
a Amyris; 

• É indicado para 
representar a Amyris 
para resolver questões 
perante órgãos públicos; 

• Envia uma consulta 
jurídica à Amyris; 

• É designado para prestar 
suporte à Amyris para 
viabilizar defesa em 
processo judicial movido 
contra a Amyris.  

 

Podemos usar os Dados Pessoais para: 
 

• Viabilizar a elaboração e assinatura de 
contratos com fornecedores ou alteração do 
contrato social; 

• Elaborar a procuração para que o terceiro 
possa atuar em nome da Amyris; 

• Analisar juridicamente as demandas internas 
da empresa; 

• Viabilizar defesa em processo judicial 
movido contra a Amyris. 

 

Dependendo do quanto você interage 
conosco, os dados podem incluir: 

• Nome completo; 

• Endereço pessoal; 

• RG e CPF; 

• Estado civil; 

• Regime de casamento; 

• Carteira de Conselho Profissional; 

• CNH; 

• Nacionalidade; 

• Naturalidade; 

• Data de nascimento; 

• Idade;  

• Sexo; 

• Nº da Carteira do Plano de Saúde; 

• Assinatura; 

• Informações sobre 

Renda/Rendimentos; 

• Celular; 

• Telefone; 

• E-mail; 

• Endereço profissional; 

• Profissão; 

• Cargo/função/posição. 

 

http://www.amyris.com/
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V. Como a Amyris Trata Dados de Menores de 18 Anos? 

A Amyris pode realizar o Tratamento incidental de Dados Pessoais de Menores de 18 (dezoito) anos, caso 
tal menor esteja nas dependências físicas da Amyris, com a finalidade de garantir a segurança de nossos 
Visitantes e Colaboradores. 

Além disso, a Amyris poderá realizar o Tratamento dos Dados Pessoais de Menores para fins de cumprir 
obrigações legais e/ou ordens judiciais. No mais, os Dados Pessoais de Menores de 12 (doze) anos apenas 
serão coletados mediante consentimento específico e em destaque por, pelo menos, um dos pais ou 
responsável legal. Se um pai/mãe ou representante legal ficar sabendo que seu filho(a) menor de 12 
(doze) anos nos forneceu algum Dado Pessoal, sem sua prévia autorização, ele deve entrar em contato 
conosco através do endereço privacidade@amyris.com .  
 

VI. Quais são as Bases Legais Utilizadas pela Amyris para Tratamento de seus Dados Pessoais? 

A Amyris não realizará o Tratamento dos seus Dados Pessoais, a não ser que exista uma base legal 
adequada à finalidade e de acordo com a Legislação Aplicável de Proteção de Dados. A base legal para o 
Tratamento dependerá dos Dados Pessoais envolvidos, bem como da finalidade de Tratamento. 
Usualmente, as bases aplicáveis às atividades de Tratamento realizadas pela Amyris serão as seguintes: 

• Execução de Contrato 

Esta base legal se aplica quando o Tratamento de Dados Pessoais é necessário para a 
execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual o 
Titular de Dados seja parte. Usamos esta base legal para, por exemplo, Tratar Dados Pessoais 
de Colaboradores de Clientes, Representantes Legais, para garantir a prestação dos Serviços 
solicitados por você aos nossos Clientes, com quem você possui ou já possuiu uma relação 
contratual. Também poderemos Tratar seus Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis, como 
Terceirizado, para assegurar que você será capaz de cumprir as obrigações contratuais 
estabelecidas entre nós e o seu empregador, nosso Parceiro, e/ou a entidade formadora 
responsável pelo seu contrato, conforme aplicável, seja fornecendo suporte técnico, quando 
necessário, bem como para garantir a segurança do ambiente de trabalho e a integridade 
física dos Terceirizados que têm acesso às dependências da Amyris. 

•  Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória 

Os Dados Pessoais e de Dados Pessoais Sensíveis dos Titulares de Dados poderão ser Tratados 
com fundamento no cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Em outras palavras, isto 
significa que o Tratamento de Dados Pessoais pela Amyris é obrigatório por lei ou 
regulamento a nós impostos, para garantir o cumprimento de legislação específica.  

• Legítimo Interesse 

A Amyris embasa o Tratamento dos Dados Pessoais dos Titulares de Dados nesta base legal 
quando, após aplicado o teste de ponderação de legítimo interesse, avalia que o Tratamento 
em questão não prejudicará os Titulares de Dados de nenhuma forma. Usamos esta base legal 
para, por exemplo, proteger nossas dependências físicas, inclusive bloqueando o acesso de 
pessoas não autorizadas às instalações (questões de segurança patrimonial). 

http://www.amyris.com/
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• Exercício Regular de Direitos  

Por vezes, será necessário realizar o Tratamento de Dados Pessoais para a defesa dos direitos 
da Amyris em ações judiciais, administrativas ou arbitrais. Isto ocorrerá, por exemplo, quando 
for necessário obter aconselhamento legal em relação a procedimentos legais, representação 
jurídica ou quando nos for exigida por lei a retenção ou divulgação de determinadas 
informações como parte de um processo judicial, administrativo ou arbitral. 

• Consentimento 

Nesta situação, a Companhia irá obter o consentimento prévio, destacado, claro, específico, 
informado e legítimo para que possa prosseguir com o Tratamento. Isto significa que o Titular 
de Dados deve consentir de forma livre e sem qualquer tipo de pressão por parte da 
Companhia e ter conhecimento prévio sobre o que está consentindo. Para tanto, fornecemos 
informações suficientemente claras, não ambíguas e transparentes, de maneira destacada.  
Nos casos em que a Empresa é considerada como Operador, caberá ao Controlador obter e 
gerir o consentimento dos Titulares de Dados. 

• Proteção da Vida ou Incolumidade Física do Titular de Dados ou de Terceiros 

Podemos coletar Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis para garantir a segurança do 
ambiente de trabalho e a integridade física de todos que transitam nos sites da Amyris, 
incluindo Colaboradores e Terceiros, bem como a possibilidade de a Amyris gerir suas 
atividades e tomar as medidas cabíveis para evitar uma contaminação em massa de seus 
Colaboradores e Terceiros em decorrência, por exemplo, da pandemia do covid-19.   
 

VII. Quando a Amyris Compartilha Seus Dados Pessoais? 

A Amyris preserva a privacidade dos Titulares de Dados e se compromete a não compartilhar os seus 
Dados Pessoais, salvo (i) se autorizado expressamente pelo Titular de Dados, ou, pelo menos, um dos pais 
ou do responsável legal, no caso de Dados Pessoais de menores de 12 anos; ou (ii) em uma das seguintes 
circunstâncias: 

• Parceiros Comerciais e Prestadores de Serviço  

A Amyris mantém um rigoroso processo para contratação com parceiros e prestadores de 
serviços, selecionando apenas terceiros de confiança para realizar atividades comerciais em 
nosso nome. Quando é necessário compartilhar seus Dados Pessoais com esses parceiros ou 
prestadores de serviço, apenas fornecemos os Dados Pessoais no limite do necessário para 
que o terceiro cumpra com a execução do serviço. Em nossos contratos, mantemos cláusulas 
de proteção de dados que obrigam nossos parceiros ou fornecedores a se comprometerem 
com o mesmo nível de proteção e privacidade dos seus Dados que a Amyris teria se os 
estivesse Tratando diretamente. 

• Operações Societárias 

Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com pessoas físicas ou jurídicas que estejam, de 
qualquer modo, envolvidas em operações societárias da Amyris, tais como, aquisições, 
incorporações fusões, dentre outras, no contexto das operações societárias.  

http://www.amyris.com/
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• Grupo Econômico 

A Amyris faz parte do Grupo Amyris, podendo manter uso compartilhado de infraestrutura, 
sistemas e tecnologias com as demais entidades que fazem parte do Grupo. Em vista disso, a 
Amyris mantém um acordo com as empresas do Grupo Amyris, para garantir que o 
Tratamento de seus Dados Pessoais eventualmente realizados por elas cumpram com as 
regras, compromissos e princípios desta Declaração de Privacidade. Apenas 
compartilharemos seus Dados na medida do necessário para a Amyris desempenhar suas 
atividades empresariais e cumprir com suas obrigações com o Grupo.  

• Medidas Judiciais e Obrigações Legais 

A Amyris poderá divulgar ou compartilhar informações, incluindo Dados Pessoais dos 
Titulares de Dados,  se acreditar, de boa-fé, que o acesso, o uso, a conservação ou a divulgação 
das informações seja razoavelmente necessário para (i) cumprir qualquer legislação, 
regulamentação, decisão judicial ou solicitação governamental; (ii) investigar possíveis 
violações de direitos; (iii) detectar ou impedir fraudes, bem como resolver questões técnicas 
ou de segurança; (iv) garantir a segurança dos Titulares de Dados e de terceiros; (v) resguardar 
direitos e prevenir responsabilidades da Amyris; (vi) investigar, impedir ou tomar medidas 
relacionadas a atividades ilegais, suspeitas ou reais, ou para cooperar com órgãos públicos e; 
(vii) cumprir obrigações legais ou qualquer outra determinação perante órgãos do governo e 
do judiciário, incluindo, mas não se limitando a, Ministérios e/ou Secretarias do Governo, 
autarquias federais, agências regulatórias e/ou autoridades legais (i.e., delegacias regionais), 
órgãos de defesa do consumidor, órgãos judiciais e outros. Manteremos esse 
compartilhamento apenas no limite do exigido para cumprimento dessas obrigações. 

 
Se você quiser obter mais informações, entre em contato conosco por meio do seguinte endereço 
privacidade@amyris.com. 

 
VIII. Transferência Internacional de Dados Pessoais 

Os seus Dados Pessoais poderão ser armazenados em servidores nacionais ou internacionais, próprios ou 
contratados pela Amyris. No caso de servidores internacionais, que estarão localizados, especialmente, 
nos Estados Unidos, realizaremos a transferência internacional dos seus Dados Pessoais. 

 
De toda forma, apenas transferimos seus Dados Pessoais para fora do Brasil de maneira segura e em 
conformidade com a Legislação Aplicável de Proteção de Dados. Como alguns países podem não ter 
legislação adequada, que regulamente o Tratamento e a transferência internacional de Dados Pessoais, 
adotamos medidas para nos assegurarmos que os terceiros cumprem os compromissos estabelecidos 
nesta Política. Estas medidas podem incluir a análise das normas de privacidade e segurança dos terceiros 
e/ou a celebração de contratos apropriados, com cláusulas específicas sobre o Tratamento de Dados 
Pessoais. 

 
IX. Por Quanto Tempo a Amyris Tratará os Seus Dados Pessoais? 

A Amyris armazenará os seus Dados Pessoais apenas pelo período necessário para (i) o cumprimento da 
finalidade para a qual realizamos o Tratamento; (ii) o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias; 
(iii) a transferência a terceiro, em razão de uma obrigação contratual, respeitado o disposto na Legislação 
Aplicável de Proteção de Dados; ou (iv) para uso exclusivo da Amyris, enquanto Controlador de Dados, 
vedado o acesso por terceiro e mediante anonimização dos Dados Pessoais.  

http://www.amyris.com/
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Caso você queira exercer seu direito de eliminar Dados Pessoais coletados com base no seu 
consentimento, consulte a Seção “Quais são seus Direitos como Titular de Dados?”, a seguir, para obter 
informações sobre o exercício desse direito. 

 
X. Quais são os Seus Direitos como Titular de Dados? 

É parte essencial da LGPD reconhecer os direitos à privacidade e à proteção dos dados pessoais dos 
Titulares. Assim, de acordo com a Legislação Aplicável de Proteção de Dados, você poderá exercer, 
conforme seja aplicável ao seu caso, os seguintes direitos sobre os seus Dados Pessoais: 

• O direito de obter uma confirmação da existência de tratamento pela Amyris; 

• O direito de receber informações sobre o compartilhamento de dados pela Amyris com 
entidades públicas e privadas; 

• O direito de acessar os dados que a Amyris mantém sobre você, observados nossos segredos 
comerciais e industriais, caso você solicite uma declaração completa; 

• O direito à correção de dados que estejam inexatos, desatualizados ou incompletos; 

• O direito a exclusão dos dados, quando tratados com o seu consentimento*; 

• O direito de revogar um consentimento que você nos deu; 

• O direito de solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação dos seus dados pessoais 
considerados desnecessários, excessivos ou que sejam tratados em desconformidade com a 
LGPD*; 

• O direito de solicitar a revisão das decisões tomadas unicamente com base em tratamento 
automatizado que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu 
perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade; 

• O direito de obter informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre 
as consequências da negativa; 

• O direito de opor-se ao tratamento baseado em uma das hipóteses de dispensa de 
consentimento; 

• O direito de peticionar perante a ANPD**; 

• O direito à portabilidade dos seus dados.  
 
* Há situações em que a Amyris deverá manter seus Dados Pessoais, o que pode significar que não 
poderemos atender à sua solicitação para eliminação. Nesses casos, enviaremos uma comunicação a você 
indicando as razões que impedem essa exclusão, que podem ser, por exemplo, para assegurar o exercício 
regular de nossos direitos em processos judiciais, o cumprimento de alguma obrigação legal, dentre 
outras. 

 
** Você possui o direito de entrar em contato e/ou peticionar à Autoridade Nacional de Proteção de 
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Dados (ANPD) para apresentar uma reclamação contra as práticas de proteção de dados e privacidade da 
Amyris. No entanto, pedimos que não hesite em entrar em contato conosco, por meio das informações 
abaixo, antes de apresentar qualquer reclamação à autoridade de proteção de dados competente, para 
que possamos tentar resolver seu questionamento ou reclamação de maneira imediata. 

 
Note, por gentileza, que para processar sua solicitação de exercício de direitos de forma segura, podemos, 
eventualmente, solicitar a você uma prova de sua identidade.  

 
Caso você queira exercer algum dos direitos listados acima ou, ainda, tenha dúvida se eles são aplicáveis 
e, se forem, em que medida, você pode entrar em contato conosco pelo seguinte endereço eletrônico: 
privacidade@amyris.com. 

 
XI. Quais Medidas de Segurança a Amyris Adota para Proteger seus Dados Pessoais? 

A segurança dos seus Dados Pessoais é de extrema importância para nós da Amyris. Por isso, estamos 
comprometidos a adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os seus Dados 
Pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.  

 
A Amyris possui um programa de governança de privacidade e proteção de Dados Pessoais, que mantém 
ações contínuas e estruturadas de gestão dos riscos envolvendo sua privacidade, processos de 
monitoramento das ações de mitigação de riscos, elaboração e disseminação de políticas e normas 
internas referentes aos temas de proteção de dados e segurança da Informação, dentre outras ações, 
visando cumprir com a Legislação Aplicável de Proteção de Dados e se atualizar com as melhores práticas 
de mercado. 
 
Ainda que a Amyris envide todos os esforços para implementar todas as medidas de segurança técnica e 
organizacionais exigidas por lei, considerando o estado da tecnologia, nenhum método de transmissão ou 
retenção de Dados eletrônicos é plenamente seguro e pode estar sujeito a ataques externos. Tendo isso 
em vista, a Amyris não será responsável por prejuízos que derivem de atos de terceiros que utilizem de 
meios indevidos, fraudulentos ou ilegais para acessar as informações armazenadas nos servidores ou nos 
bancos de Dados utilizados pela Amyris.  

 
XII. O que Faremos se Ocorrer um Incidente de Segurança? 

Em caso de ocorrência de Incidente de Segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, a Amyris 
se encarregará de comunicar os Titulares de Dados afetados. Ainda, conforme aplicável, poderemos 
comunicar o Incidente de Segurança à ANPD.  
 
Caso a Amyris seja considerada Operadora no Tratamento relacionado ao Incidente de Segurança, 
forneceremos ao Controlador todas as informações necessárias para que este tome as medidas cabíveis, 
especialmente com relação à obrigação de notificar a ANPD e os Titulares de Dados, conforme aplicável.  

 
XIII. Alterações nesta Política de Privacidade 

Esta Política de Privacidade pode ser revista pela Amyris a qualquer momento, razão pela qual 
recomendamos que você visite esta Política periodicamente para se manter atualizado sobre a forma que 
Tratamos seus Dados Pessoais. 
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XIV. Contato 

Se você ficou com qualquer dúvida sobre o conteúdo desta Política, por favor, não hesite em nos contatar!  
 
A nossa Equipe estará sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos. Para entrar em contato 
conosco você pode enviar um e-mail com a sua dúvida/comentário, através do endereço eletrônico 
privacidade@amyris.com. 

 
XV. Legislação Aplicável e Foro 

Esta Política é regida e interpretada exclusivamente segundo as leis da República Federativa do Brasil, 
sendo eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, para dirimir qualquer 
reclamação, litígio, conflito ou controvérsia envolvendo a presente Política, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. 
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