AVISO DE PRIVACIDADE PARA CANDIDATXS UNICO

Olá, CANDIDATXS!
Aqui na UNICO somos movidos pelo propósito de criar soluções que
simplifiquem a vida das pessoas por meio das suas identidades digitais. Buscamos
conectar as pessoas com produtos e serviços, entregando a elas o total controle
sobre os seus dados e tornando a relação entre pessoas e empresas mais
transparente, simples e segura.
Nosso compromisso com a proteção aos dados pessoais e com o atendimento
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”) se estende a todos os titulares
cujos dados pessoais são por nós tratados, e, por essa razão, elaboramos este
documento para esclarecer como a UNICO considera e respeita a privacidade dxs
CANDIDATXS e assegura a proteção dos seus dados pessoais.
1.

O que é direito à privacidade de dados pessoais?

Quando falamos em direito à privacidade de dados pessoais, falamos do
direito que o titular, dono dos dados que lhe identifiquem ou sejam capazes de lhe
identificar, tem de ter respeitada a sua vida privada, sua família, sua casa e suas
comunicações, garantindo o pleno exercício da sua liberdade.
2.

Definições

Dados Pessoais: Significa qualquer informação relacionada a uma pessoa
natural identificada ou identificável. São exemplos de dados pessoais: nome, CPF,
número de protocolo de Internet (IP), endereço de e-mail, número de conta
bancária, perfil financeiro, registro profissional, geolocalização, dentre outros.
Incluem-se neste conceito os Dados Pessoais Sensíveis, conforme definição abaixo;
Dados Pessoais Sensíveis: Significa qualquer informação relacionada a uma
pessoa natural, sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado
a uma pessoa física, além dos Dados Pessoais cujo tratamento venha a revelar um
Dado Pessoal Sensível;
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Titular(es): Significa qualquer pessoa física identificada ou que possa vir a ser
identificada pelo tratamento de Dados Pessoais. Para fins deste documento, o
titular é você, CANDIDATX.
Tratamento de Dados: Engloba toda operação realizada com dados pessoais,
desde a coleta, classificação, utilização, reprodução, transmissão, armazenamento,
até a eliminação.
3.

Quais dados pessoais são tratados pela UNICO?

A UNICO coleta seus dados pessoais diretamente de você, quando você se
candidata a uma vaga publicada nas plataformas digitais parceiras, por
entrevistas e, ainda, através de empresas parceiras especializadas em
recrutamento e seleção.
A UNICO tratará seus dados pessoais apenas para as finalidades
expressamente previstas e sempre em observância às bases legais previstas na
LGPD. Os seguintes dados poderão ser coletados:

Nome completo, empresa, posição, celular, email, linkedIn, github, portifólio,
experiência profissional, formação acadêmica e remuneração.
Em alguns casos, o tratamento de dados pessoais realizado pela UNICO
incluirá, também, dados pessoais sensíveis, como informações que digam respeito
à sua saúde no caso de vagas voltadas para Portadores de Deficiência (PCD).
A UNICO poderá coletar, adicionalmente, para fins de ações de diversidade e
inclusão, dados relacionados à identidade de gênero, orientação sexual, raça. A
autodeclaração é opcional e não irá afetar seu desempenho no processo seletivo,
pois será utilizada somente para fins de criação de estratégias de inclusão. Além
disso, tais informações serão anonimizadas e não poderão ser vinculadas de
maneira alguma a você.
4.

Por que a UNICO trata os seus dados e quais são as bases legais que
autorizam esse tratamento?
A UNICO tratará os seus dados para:
1)

Realização de Atos Preliminares ao Contrato de Trabalho
a) Viabilizar a sua candidatura;
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5.

2)

Legítimo Interesse:
a) Analisar a sua participação em processos seletivos;
b) Entrar em contato para ofertar a participação em outros processos
seletivos.

3)

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória:
a) Cumprir com as obrigações legais impostas, principalmente para
responder a pedidos oficiais de autoridades;
b) Cumprir com os deveres de responsabilidade corporativa e social.

Com quem a UNICO compartilha seus dados?

A UNICO poderá compartilhar dados pessoais com terceiros a ela vinculados
contratualmente, como é o caso de:
a)
b)

Softwares utilizados em nosso processo, como a Lever, plataforma de
recrutamento e seleção.
Autoridades judiciais, administrativas ou regulatórias, caso a UNICO seja
obrigada, ou para fins de exercício de direitos em processos judiciais,
administrativos ou arbitrais, e até mesmo para o cumprimento de
eventual obrigação legal ou regulatória. A título de exemplo, seus dados
poderão ser compartilhados com: INSS, ANPD, Procon, Ministério Público,
justiça comum e especializada;

Quando transferimos seus dados para terceiros, tomamos medidas para
garantir que eles atendam aos nossos padrões de segurança e permaneçam
seguros. No caso de transferência internacional de dados (compartilhamento de
dados com terceiros que estão localizados fora do Brasil), a UNICO estabelecerá o
mecanismo adequado para assegurar a legalidade de tal transferência, de acordo
com a LGPD e as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(“ANPD”).
6.

Como a UNICO protege os seus dados?

Durante o tratamento dos dados pessoais pela UNICO, serão levadas em
consideração as seguintes premissas:
a)
b)

A UNICO somente tratará os dados pessoais indicados neste
documento para as finalidades expressamente previstas;
A UNICO compromete-se em respeitar a confidencialidade dos
dados pessoais por ela tratados, por si ou por seus empregados;
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c)

d)

7.

A UNICO manterá medidas técnicas e organizacionais adequadas
para proteger seus dados pessoais contra destruição não
autorizada, acidental ou ilegal, perda, alteração, uso indevido,
divulgação ou acesso não autorizado ou acidental, assim como
contra todas as outras formas ilegais de processamento;
Serão adotadas as medidas descritas nas políticas internas da
UNICO, incluindo-se aquelas constantes da Política de Segurança da
Informação;

Por quanto tempo a UNICO tratará os seus dados pessoais?
A UNICO tratará os seus dados:
a)
b)

8.

Pelo prazo de 6 meses a partir da sua coleta, tempo necessário para
cumprir as finalidades definidas anteriormente;
Pelo prazo necessário para cumprir exigências legais ou
regulatórias.

Quais são os seus direitos?

A UNICO disponibilizará a você, CANDIDATX, na qualidade de Titular, todas as
informações necessárias para garantir a transparência sobre o tratamento de
dados pessoais por ela efetuados, assim como garantirá o pleno e efetivo exercício
dos seus direitos.
Para que você, CANDIDATO, saiba, os seus direitos são:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Acesso aos dados;
Correção de dados incompletos ou desatualizados;
Cancelamento e Oposição ao tratamento dos Dados Pessoais, desde
que não prevaleçam obrigações legais ou regulatórias ou outras
hipóteses que afetem o exercício desses direitos;
Eliminação de dados tratados com o seu consentimento;
Informação sobre as entidades públicas ou privadas com as quais
os seus dados são compartilhados;
Revogação do consentimento concedido, quando for caso;
Obter informações sobre a possibilidade de não fornecer o seu
consentimento, quando o tratamento dos seus dados seja baseado
nessa permissão legal, assim como ser informado sobre as
consequências de não conceder esse consentimento.
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Caso deseje exercer algum dos direitos mencionados, você poderá se
comunicar com a UNICO, através do e-mail dpo@unico.io.
9.

Como e onde a UNICO armazena os seus dados pessoais

As suas informações pessoais serão armazenadas nos servidores da Lever Inc,
nos Estados Unidos e também poderão ser alocadas nos servidores da UNICO no
Google Cloud Platform.
10.

Disposições finais

Ao ler este termo e efetivar a sua candidatura para alguma vaga da UNICO,
você está ciente das condições previstas neste documento, referente ao tratamento
dos seus dados pessoais realizado pela UNICO, para as finalidades aqui descritas.
Este documento não afasta a aplicação de políticas e normas internas da
UNICO, em especial aquelas relacionadas à Segurança da Informação, ao Código
de Ética e de Condutas ou qualquer outra futuramente criada.
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