DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DE CANDIDATOS A TRABALHO
publicação: 17/Fevereiro/2022

Ao enviar sua inscrição ou CV, você afirma que leu as seguinte Declaração de Privacidade
e que você concorda com a Gates Industrial Corporation plc e suas subsidiárias
(coletivamente referidos nesta Declaração como “Gates”) uso de seus dados conforme
descrito abaixo. Se você não deseja que a Gates use seus dados conforme descrito, por
favor, não envie seu CV ou inscrição.
Esta Declaração de Privacidade para candidatos a emprego explica:
•

Quais informações coletamos durante a inscrição e o processo de recrutamento;

•

Como usamos esses dados;

•

Que meios técnicos usamos para processar seus dados;

•

Quem tem acesso aos seus dados;

•

Por quanto tempo mantemos seus dados;

•

Como você pode consultar e atualizar os dados que recolhemos sobre você;

•

Como protegemos seus dados; e

•

Como você pode nos contatar com perguntas, comentários.

A Gates Industrial Corporation plc e a entidade corporativa regional da Gates à qual você
está candidatando, são o Controlador de Dados de seus dados. A Gates se compromete a
processar seus dados com o máximo cuidado. Se você tiver alguma dúvida sobre o
processamento e retenção de seus dados, entre em contato com a Gates em
Privacy@gates.com.

1. Quais dados coletamos?
Esta Declaração de Privacidade abrange todos os dados que a Gates recebe, coleta e
processa no contexto da sua candidatura, durante o processo de recrutamento, ou à medida
que é adicionado ao nosso sistema de reserva de recrutamento.
Esses dados podem incluir, sempre que necessário e relevante para o trabalho para o qual
você está aplicação: identificação e detalhes de contato, características pessoais (como
sexo e data de nascimento), educação e experiência de trabalho (incluindo notas,
certificados, diplomas, referências), preferências de trabalho, pontos fortes, áreas de
interesse, hobbies, vídeos, clipes de áudio, dados financeiros (como salário atual e
desejado), todos os dados do seu CV, dados visíveis de seus perfis do LinkedIn e outras
mídias sociais ou sites públicos (somente quando necessário e necessário para o trabalho),
e todas as outras informações que nos forem fornecidas por escrito ou verbalmente no
contexto de seu aplicativo.
2. Como usamos seus dados?
Os seus dados serão utilizados no âmbito do processo de candidatura e recrutamento,
incluindo para:
1. Avaliando suas habilidades, qualificações e interesses para uma oportunidade
potencial na Gates;
2. Verificando seus dados, verificando referências e/ou realizando verificações de
antecedentes (onde aplicável);
3. Comunicar sobre o processo de recrutamento e a sua candidatura; e
4. Fazer melhorias no processo de recrutamento da Gates.

O processamento de seus dados para os itens 1, 2 e 3 acima é necessário para a possível
consumação de uma relação de trabalho entre você e a Gates. O processamento de seus
dados para o item 4 acima são baseados no interesse legítimo da Gates em melhorar seu
processo de recrutamento.
3. Como processamos seus dados?
As inscrições enviadas por e-mail (ou em papel) são armazenadas eletronicamente (ou em
papel) por nossos equipe de RH.
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As inscrições enviadas em formato eletrônico em nosso site são armazenadas
eletronicamente pelo nosso pessoal de RH em um arquivo digital em nossos servidores
centrais ou em um banco de dados online em uma nuvem.
4. Quem tem acesso aos seus dados?
Seus dados podem ser compartilhados com qualquer uma das empresas incluídas no
Grupo Gates. Garantiremos que as salvaguardas apropriadas estejam em vigor ao transferir
seus dados pessoais de uma empresa Gates para outra. Mais informações sobre essas
transferências de dados (e cópias de tais salvaguardas apropriadas) podem ser obtidas
entrando em contato com a Gates em Privacy@gates.com.
Dentro dessas entidades, os seguintes membros da equipe têm acesso aos seus dados:
•

Pessoal de RH relevante;

•

Gerentes e/ou supervisores de contratação relevantes;

•

Membros relevantes do departamento de TI

•

Membros do departamento de Gates relevantes.

Em certos casos, o pessoal técnico da Gates pode acessar seus dados, mas apenas na
medida em que isso é necessário para garantir o bom funcionamento de nossos sistemas
técnicos.
5. Por quanto tempo mantemos seus dados?
Os dados dos candidatos rejeitados nos Estados Unidos e na França serão retidos por um
período máximo de 5 anos. Os dados dos candidatos rejeitados em outras localidades
serão retido por um período máximo de 2 anos; no entanto, um período de retenção mais
longo ou mais curto pode ser mantida de acordo com a lei aplicável ao local onde a
candidatura foi recebido. Os dados dos candidatos rejeitados na Turquia serão retidos por
um prazo máximo de 10 anos.
Observe que seus dados pessoais serão retidos apenas para os fins específicos
mencionados aqui. Se você tiver dúvidas sobre o período de retenção específico de seus
dados pessoais, entre em contato com Gates em Privacy@gates.com.
6. Consulte e atualize seus dados
Você tem o direito de visualizar, corrigir ou excluir seus dados, bem como o direito de
transferir os dados pessoais que você nos forneceu para outra organização. Para visualizar,
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corrigir, excluir, ou transferir seus dados, entre em contato com a Gates em
Privacy@gates.com.
Você é responsável pelos dados que fornece para nós e por quaisquer consequências de
seu uso. Não é permitido fornecer informações que infrinjam obrigações e direitos
relacionados à privacidade, confidencialidade, propriedade intelectual ou segredos
comerciais de terceiros sem o consentimento explícito de terceiros. Ao incluir indivíduos
para referências em sua inscrição, você também deve garantir que você informou esses
indivíduos sobre o processamento de seus dados pessoais conforme descrito nesta
Declaração.
7. Segurança de seus dados
A Gates protege seus sistemas de TI contra acesso não autorizado. Somente pessoas
autorizadas tem acesso aos seus dados, com base num login e senhas pessoais e apenas
através de uma internet segura ou conexão de intranet. O acesso aos seus dados pessoais
por uma pessoa autorizada é permitido apenas na medida relevante no contexto de sua
missão específica.
Além disso, implementamos recursos técnicos, físicos e organizacionais apropriados para
proteger seus dados contra remoção não autorizada ou não intencional, modificação ou
divulgação e contra uso indevido, dano e roubo.
8. Contato
Para perguntas, comentários ou reclamações sobre o processamento de seus dados
pessoais dados, entre em contato com Privacy@gates.com.
Além disso, você tem (i) o direito de acessar seus dados, (ii) o direito de se opor ao
processamento de seus dados pessoais, se esse processamento for baseado em um
interesse legítimo da Gates, (iii) o direito de retirar o consentimento para o processamento
de seus dados pessoais (quando relevante), (iv) o direito de solicitar que o processamento
de seus dados pessoais seja restrito, (v) direito a dados portabilidade, e (vi) o direito de
apresentar uma reclamação junto da Autoridade de Proteção de Dados competente.
9. Alterações a esta Declaração de Privacidade
Podem ser feitas alterações a esta Declaração de Privacidade quando exigido pela lei
aplicável ou por outras razões da Gates. A versão mais recente sempre pode ser
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encontrada nesta página. A data em que este texto foi modificado pela última vez pode ser
encontrada no cabeçalho do documento. Por favor verifique regularmente se uma nova
versão foi publicada, pois essas alterações serão aplicadas aos seus dados na data de
publicação.
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