POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Política de Privacidade para candidatos do GRUPOSEG tem como
objetivo regular de forma simples, quais dados e informações serão
obtidos dos usuários que se candidatarem a uma de nossas vagas ou que
consideramos interessados em trabalhar conosco, bem como e quando
esses dados poderão ser utilizados, levando em consideração o rigoroso
cumprimento das normas previstas na Lei Nº 13.709 de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Proteção de dados), que dispõe sobre a proteção das
pessoas naturais no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.
Esclarecemos que o Usuário ao realizar o acesso e continuar o uso do site
para a finalidade aqui especificada (candidatura a vaga de emprego), de
forma voluntária e expressa declara que fez a leitura integral e atenta
desta Política, manifestando sua inteira concordância com os termos aqui
estipulados.
1) Quem é o responsável pelo tratamento responsável
As normas de proteção de Dados Pessoais serão supervisionadas por um
Encarregado de Proteção de dados (DPO) designado pelo GRUPOSEG, e
pode ser contactado através do endereço de correio eletrônico
dpo@gruposeg.com
2) Dados que recolhemos e que formam o currículo
Podemos coletar e processar os seguintes tipos de informações sobre
você:
dados de identificação.
dados de contato.
Endereço.
conhecimentos e habilidades.
Também podemos coletar as informações de identificação e contato das
pessoas que você designou como referências.
Ao nos fornecer dados pessoais de terceiros, você nos autoriza a tratar
tais dados para contatá-los com a finalidade de validar suas informações.
Lembre-se que se você nos fornecer dados pessoais de terceiros, você é
responsável por ter informado e obtido o consentimento desses terceiros
para serem tratados para os fins indicados.
3) Da responsabilidade do candidato pela veracidade dos dados
O candidato é responsável pelas informações pessoais que faculta ou
disponibiliza ao GRUPOSEG ao realizar o seu cadastro ou enviar o seu

currículo e deve garantir que estas são pertinentes, verdadeiras, uma vez
que não nos responsabilizamos pela verificação.
A responsabilidade, em qualquer caso, civil e/ou criminal, é sua quanto
à veracidade, exatidão e autenticidade das informações incluídas em
nosso cadastro.
Se você for um adolescente tenha a certeza de ser assistido e obter a
autorização de seus pais ou responsáveis antes de candidatar-se a uma
vaga de emprego ou preencher seu currículo.
4) Finalidade e uso dos seus Dados Pessoais
A base para o tratamento dos seus dados é o seu consentimento e nós
tratamos os seus dados pessoais para os seguintes propósitos:
a)
para considerar a sua candidatura e gerenciar o processo de
seleção em relação ao cargo ao qual se candidatou ou em relação a outras
funções que temos disponíveis ou que podem estar disponíveis no futuro.
b)
para que nos comuniquemos com você em relação aos nossos
processos de seleção.
c)
Selecionar candidatos adequados para cobrir as vagas disponíveis
em nossos quadros funcionais.
5) Do uso e compartilhamento de dados sensíveis
O GRUPOSEG, no contexto de recrutamento e seleção para atender
finalidades especificas e cumprimento de quotas exigidas por lei, permite
que o candidato insira informações e dados pessoais, inclusive
considerados sensíveis, tais como fotos, vídeos, exames psicológicos,
exames psicotécnicos, atestados médicos, relatórios sobre necessidades
especiais para processos seletivos de Pessoas com Deficiência (PcD),
informações para participação em processos seletivos de vagas
inclusivas, dentre outros, conforme determinado em lei e previsto no
artigo 5º, II da LGPD.
A inserção dessas informações não é obrigatória e será sempre
facultativa, mediante autorização do candidato e nunca para finalidades
discriminatórias.
6) Com quem compartilhamos suas informações
Os dados pessoais que você fornecer ao GRUPOSEG poderão ser
compartilhados às seguintes categorias de destinatários:

a)
Empresas que fazem parte do GRUPOSEG, objetivando o
gerenciamento do processo de seleção como consequência da
centralização de processos administrativos existentes dentro do
GRUPOSEG.
b)
Empresas especializadas com as quais o GRUPOSEG mantiver
parceria visando a colaboração nos processos de recrutamento e seleção
de pessoal.
c)
Terceiros para os quais o GRUPOSEG é obrigado a fornecer
informações decorrente de determinação judicial, como autoridades
públicas, organizações de segurança, juízes e tribunais.
7) Quanto tempo vamos armazenar seus dados
Os critérios que o GRUPOSEG utiliza para fixar os prazos de conservação
de dados foram determinados de acordo com os requisitos estabelecidos
nas normas aplicáveis, bem como os requisitos operacionais adotados
pelo GRUPOSEG relacionados à correta gestão da relação com todas as
pessoas que mantenham vínculo laboral ou que manifeste o claro
interesse em fazer parte do nosso grupo de colaboradores.
Neste caso, nós cessaremos imediatamente a utilização dos seus dados
para fins aqui especificados, porém armazenaremos os seus dados por
até 03 (anos) anos após a solicitação ou enquanto tenhamos obrigações
trabalhistas ou judiciais a cumprir com tais dados.
8) Os direitos do Titular dos Dados
O titular dos Dados Pessoais tem direito a obter do controlador em
relação aos Dados do Titular por ele tratados, a qualquer momento e
mediante requisição;
I – Confirmação da existência de tratamento;
II – Acesso aos Dados;
III – Correção de Dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV – Anonimização, bloqueio ou eliminação de Dados desnecessários
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;
V – Portabilidade dos Dados a outro fornecedor de serviço ou produto,
mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da
autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;
VI – Eliminação dos Dados Pessoais tratados com o consentimento do
titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD;

VIII – Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e
sobre as consequências da negativa;
IX – Revogação do consentimento, nos termos do § 5° do art. 8° da LGPD.
9) Onde armazenamos e processamos seus dados
Nós nos preocupamos em garantir a segurança e a confidencialidade das
informações e dados pessoais com os quais lidamos.
Os Dados Coletados podem ser armazenados e processados no Brasil e
em qualquer outro país escolhido para operar eficientemente, melhorar o
desempenho e proteger os dados no caso de uma falha ou outro
problema.
Infelizmente, a transmissão de informações pela Internet não é
totalmente segura e, apesar de ter adotado medidas de segurança e meios
técnicos adequados, não podemos garantir a segurança dos dados
transmitidos pela Internet, portanto, qualquer transmissão é por sua
conta e risco.
10) Como entrar em contato com o GRUPOSEG
Você pode entrar em contato com o nosso Encarregado pelo Tratamento
dos Dados Pessoais pelo e-mail: dpo@gruposeg.com
Esse canal de comunicação é exclusivo para (I) sanar quaisquer dúvidas
sobre esta Política de Privacidade, (II) apresentar uma reclamação sobre
possível violação das leis de Proteção de Dados e (III) para atendimento
de solicitações relacionadas aos seus direitos, conforme listado no item
8) desta Política.
11) Alterações da nossa Política
Nossas medidas de segurança são sistematicamente monitoradas e
continuamente reavaliadas e, por isso, nos reservamos à prerrogativa de
fazer alterações necessárias e a adotar novas práticas, em consonância
com os princípios norteadores da LGPD, sem necessidade de prévio aviso,
razão pela qual sugerimos e orientamos a você, nosso usuário que acesse
frequentemente nosso Website para verificar quaisquer atualizações ou
mudanças foram incorporadas em nossa Política de Privacidade.

