
APLICATIVO DISQUE INTACTA – TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

1. Sobre o Aplicativo Disque Intacta 

 

O aplicativo Disque Intacta é uma ferramenta desenvolvida pela Monsanto do Brasil Ltda. para permitir 
ao agricultor cadastrado consultar de maneira fácil e rápida seu Volume de Isenção. Este Aplicativo e 
seu conteúdo são de propriedade exclusiva da Monsanto do Brasil Ltda. e suas afiliadas (doravante em 
conjunto “Monsanto”), que poderá alterá-los a qualquer tempo, bem como estes Termos de Uso e 
Política de Privacidade, a seu exclusivo critério. 

 

As palavras “agricultor”, “você” e “usuário” referem-se ao agricultor devidamente licenciado pela 
Monsanto para utilizar a Tecnologia Intacta IPRO PRO® nos termos do respectivo Acordo de 
Licenciamento, o qual deverá se encontrar em pleno vigor, validade e eficácia, e que aceitou os Termos 
de Uso e Política de Privacidade do Aplicativo Disque Intacta. A Monsanto não se responsabilizará por 
qualquer acesso ou uso deste aplicativo por terceiros que não satisfaçam estas condições. 

 

Caso você não possua Acordo de Licenciamento em pleno vigor, validade e eficácia celebrado com a 
Monsanto, este acesso é indevido. Pedimos que você entre em contato conosco imediatamente para 
regularizar sua situação, através do Disque Intacta. 

 

2. Termos de Uso 

 

Os Termos de Uso do Aplicativo Disque Intacta serão os mesmos aplicáveis de forma geral a todos os 
apps operados pela Monsanto, disponíveis em http://www.monsanto.com/legal-
notice/pages/portuguese.aspx. 

 

Além disso, você reconhece e concorda que o seu Volume de Isenção será disponibilizado para consulta 
neste aplicativo mediante informação de login e senha, e isentará a Monsanto de qualquer 
responsabilidade na hipótese de qualquer acesso ou uso aplicativo por terceiros que não sejam você. 

 

Você não deverá utilizar os dados de login e senha de qualquer outro agricultor para consultar o 
Volume de Isenção do mesmo. O uso do aplicativo Disque Intacta deverá ser restrito tão somente para 
consulta do seu próprio Volume de Isenção. O usuário reconhece e concorda que a Monsanto não terá 
nenhuma responsabilidade por qualquer uso do aplicativo Disque Intacta distinto do aqui previsto. 
 

Cada usuário é exclusivamente responsável por seu respectivo uso e navegação app e deverá respeitar 
estes Termos de Uso e Política de Privacidade, a legislação aplicável, a moral e os bons costumes, bem 
como quaisquer condições específicas estabelecidas de tempos em tempos pela Monsanto com 
relação ao aplicativo Disque Intacta. O usuário reconhece e concorda que poderá responder 
judicialmente por todo e qualquer dano causado pelo uso do aplicativo Disque Intacta distinto do aqui 
previsto e autorizado, eximindo a Monsanto de qualquer responsabilidade. 
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Você poderá solicitar à Monsanto, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, o seu 
descredenciamento do aplicativo Disque Intacta, através do Disque Intacta ou mediante envio de e-
mail para disque.intacta@monsanto.com. 

 

3. Política de Privacidade 

 

A Política de Privacidade do aplicativo Disque Intacta será a mesma aplicável de forma geral a todos os 
apps operados pela Monsanto, disponível em http://www.monsanto.com/privacy-
policy/pages/portuguese.aspx. 

 

A Monsanto reserva para si o direito de considerar que qualquer pessoa que acesse o aplicativo Disque 
Intacta utilizando suas informações de login e senha tem o direito de fazê-lo. Você será totalmente 
responsável pelas atividades de qualquer pessoa que acessar o aplicativo Disque Intacta utilizando 
suas informações de login e senha, mesmo que tal pessoa não esteja de fato autorizada por você. Se 
você achar que seu login e senha estão sendo utilizados sem a sua autorização, altera sua senha na 
opção ‘Trocar a Senha’ ou entre em contato imediatamente com a Monsanto através do Disque Intacta 
ou do e-mail disque.intacta@monsanto.com para que uma nova senha seja atribuída ao seu cadastro. 

 

A Monsanto se compromete a tomar todas as medidas possíveis e razoáveis para garantir a privacidade 
das informações do usuário. No entanto, não há como garantir um ambiente de internet com 
segurança perfeita, apesar dos esforços nesse sentido. É de inteira responsabilidade do usuário manter 
em segurança os seus dados pessoais, suas informações de login e senha e cadastro no aplicativo 
Disque Intacta, bem como seu computador ou outro dispositivo de acesso à internet, através do uso 
de ferramentas como antivírus e firewall, entre outras, de modo a contribuir na prevenção de riscos 
eletrônicos e, ainda, utilizar-se de softwares atualizados e eficientes para utilização do aplicativo 
Disque Intacta. 

 

Caso você obtenha de forma não autorizada o login e a senha e consulte o Volume de Isenção de um 
outro agricultor, você reconhece e concorda que tal conduta viola frontalmente estes Termos de Uso 
e Política de Privacidade e a legislação vigente, e não poderá fazer qualquer uso das informações 
obtidas através desta consulta ilegal, devendo cessar imediatamente o acesso indevido ao Portal do 
Agricultor, isentando a Monsanto de qualquer responsabilidade nesse sentido. Da mesma forma, a 
Monsanto não se responsabiliza por qualquer acesso ou uso por terceiros ou outros agricultores das 
suas informações constantes do aplicativo Disque Intacta. 

 

É expressamente proibida a utilização indevida ou não autorizada de quaisquer conteúdos do Portal 
do Agricultor. 

 

AO INFORMAR O SEU CPF NO CAMPO CORRESPONDENTE E CLICAR EM “ACEITO OS TERMOS DE USO E 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO APLICATIVO DISQUE INTACTA” VOCÊ DECLARA QUE ENTENDEU E 
CONCORDA COM CADA UMA DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE DOCUMENTO, OBRIGANDO-SE A 
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OBSERVÁ-LO E CUMPRI-LO FIELMENTE EM SUA INTEGRALIDADE, E SERÁ DIRECIONADO PARA A 
PÁGINA DE CONCLUSÃO DO SEU CADASTRO. 

 

ALÉM DISSO, AO ACEITAR ESTES TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE E CONCLUIR O SEU 
CADASTRO, VOCÊ ESTARÁ APTO A CONSULTAR SEU VOLUME DE ISENÇÃO A QUALQUER MOMENTO, 
DESDE QUE ESTEJA CONECTADO À INTERNET, E CONCORDA QUE A MONSANTO DISPONIBILIZE ESTA 
INFORMAÇÃO NO APP CONFORME ACIMA EXPOSTO. 

 

A MONSANTO RESERVA PARA SI O DIREITO DE EXCLUIR USUÁRIOS DO APLICATIVO DISQUE INTACTA A 
QUALQUER MOMENTO E A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, EM CASO DE VIOLAÇÃO OU NÃO 
CUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS CONDIÇÕES DESTES TERMOS DE USO E POLÍTICA DE 
PRIVACIDADE, NÃO SENDO DEVIDA QUALQUER COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OU INDENIZAÇÃO DE 
QUALQUER NATUREZA AOS USUÁRIOS EXCLUÍDOS. 

 

CASO NÃO CONCORDE COM ESTES TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, CLIQUE EM “SAIR” 
E NÃO UTILIZE ESTE APLICATIVO. 

 

Fonte: https://disqueintacta.com.br/Login/RedefinirSenha - Acesso em 13/11/2018 às 13:30 horas. 
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