ANEXO IV
TERMO DE ADESÃO AO PROTOCOLO CARNE CERTIFICADA HEREFORD
Exploração Pecuária
NOME COMPLETO
CPF/CNPJ
INSC ESTADUAL
EMAIL NA IVZ
MUNICIPIO/UF
TEL. DE CONTATO
Por meio deste termo de adesão ao PROTOCOLO CARNE CERTIFICADA HEREFORD,
declaro para os devidos fins, e sob as penas da legislação vigente, minha adesão voluntária,
responsabilizando-me pela veracidade das informações fornecidas ao sistema informatizado
oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao tempo em que
autorizo o registro das referidas informações na Base de Dados Única (BDU) do MAPA.
Autorizo a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEREFORD E BRAFORD – ABHB e a
CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA, a terem acesso e
a fazerem uso de dados, informações técnicas e comerciais, programas de informática,
procedimentos e rotinas, inclusive daqueles constantes na Plataforma de Gestão
Agropecuária (PGA), resguardadas a segurança e a confidencialidade das informações
estratégicas, com o propósito específico de utilização e prestação de serviços, no que lhes
couber, visando a execução e o gerenciamento deste protocolo.
Declaro que li e estou ciente das regras e penalidades deste protocolo, e comprometo-me a
cumpri-las e acatá-las. Por fim, declaro que a presente adesão é de minha livre e espontânea
vontade.
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Pelo presente Termo de Confidencialidade, fica estabelecido que a ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE HEREFORD E BRAFORD – ABHB e a CONFEDERAÇÃO DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL – CNA, na qualidade, respectivamente, de
detentora e de gestora do PROTOCOLO CARNE CERTIFICADA HEREFORD, serão
solidariamente responsáveis pela segurança e confidencialidade de todos os dados,
informações técnicas e comerciais, programas de informática, procedimentos e rotinas a que
tiverem acesso, relativos a(s) Exploração(ões) Pecuária(s) participante(s) deste Protocolo,
respondendo civil e criminalmente, na forma da lei, pelo uso indevido ou não autorizado,
bem como pela divulgação ou disponibilização a terceiros, de quaisquer dados e
informações de natureza sigilosa ou confidencial que não sejam estritamente necessários
para garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos neste Protocolo.
Data:
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