Declaração de Privacidade sobre Recrutamento e Seleção da Avanade

Escopo e aplicação
Caso utilize os recursos de carreira online da Avanade, coletamos e processamos seus dados pessoais para
fins relacionados ao recrutamento.

Poderemos também utilizar cookies e outras tecnologias de acompanhamento, além das mesmas tecnologias
que utilizamos para fins de marketing (incluindo as bases de dados de gestão de relacionamento com o cliente
— CRM — e-mails direcionados, e combinação e análise de dados pessoais) para oferecer aos indivíduos uma
experiência online personalizada, enviar informações relevantes sobre carreiras e oportunidades na Avanade, e
também para analisar a eficácia de nossos esforços e recursos de recrutamento.

Mais informações sobre como seus dados serão usados pela Avanade durante o processo de recrutamento
podem ser encontradas abaixo, ou no site de Careers.

Introdução/ Quem está coletando seus dados pessoais?
Ao se candidatar para uma vaga na Avanade, a mesma coleta e usa seus dados pessoais durante o processo
de recrutamento e contratação.Conforme descrito na presente Declaração de privacidade, seus dados pessoais
podem ser armazenados e utilizados pela Avanade para as finalidades definidas na seção "O que a Avanade
fará com seus dados pessoais?" abaixo.Consulte abaixo para saber sobre as informações que a Avanade poderá
receber de terceiros a seu respeito.
“Avanade” ou “nós” refere-se às afiliadas e subsidiárias específicas da Avanade que coletarão, utilizarão e
armazenarão seus dados pessoais com relação à sua candidatura de emprego, nossos processos de Recruiting
e Talent Management, e qualquer processo de contratação quando lhe for feita uma oferta de emprego. Qualquer
entidade da Avanade localizada fora da União Europeia será representada pela Avanade Inc.

Uma lista completa das entidades da Avanade, organizadas por país e com dados de contato, pode ser
encontrada aqui.

Quais dados pessoais a Avanade coletará?
Os tipos de informação que lhe serão solicitadas e a maneira na qual serão coletadas e acessadas são
determinados pelas exigências do país onde se localiza a vaga, e não pelo país onde reside.

As seguintes categorias de dados serão coletadas pela Avanade:
•

Seus dados pessoais;

•

Dados enviados em currículos, cartas, amostras de redação ou outros materiais escritos;
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•

Dados gerados por entrevistadores e recrutadores, com base em suas interações com você ou buscas
básicas na internet;

•

Dados fornecidos por empresas externas de recrutamento, seleção, ou sites de emprego, quando for o caso;

•

Recomendações que outros fazem sobre você;

•

Documentação exigida por leis de imigração;

•

Dados sobre empregos anteriores, educação e, quando aplicável, histórico de crédito, antecedentes
criminais e outros dados revelados durante triagens de histórico;

•

Dados de saúde ou deficiência, quando isto for relevante para sua capacidade ou disponibilidade para o
trabalho ou acomodação de trabalho, sujeito aos limites legais relativos ao prazo para a coleta de tais dados
e outras limitações aplicáveis.

•

Dados sobre raça/etnia/religião/deficiência/gênero e status de identificação própria como LGBT, para fins de
informes governamentais quando exigidos, além da finalidade de obter compreensão sobre as
características de diversidade do pessoal da Avanade.

Uma das formas nas quais coletamos informações é através do uso de cookiesCookies são pequenos arquivos
de informação que salvam e recuperam informações sobre sua visita em nossas ferramentas e sites. Pedimos
que leia nossa política de cookies para obter mais informações sobre o assunto.

Você não é obrigado a fornecer qualquer informação solicitada pela Avanade, mas o fato de não fazê-lo poderá
resultar na impossibilidade da continuidade de sua candidatura ao emprego ao qual se candidatou.

Você poderá consultar a presente política sempre que quiser, basta entrar no sistema com seu nome de usuário
e senha.
Ao enviar suas informações, você reconhece que todas as representações que faz são verdadeiras, e estão
corretas na medida do seu conhecimento e crença, e que não omitiu conscientemente qualquer informação de
natureza adversa. O fornecimento de qualquer informação imprecisa pode torná-lo inelegível ao emprego.

O que a Avanade fará com seus dados pessoais?
A Avanade utilizará seus dados pessoais para as seguintes finalidades, e com as seguintes bases jurídicas:

Finalidade

Base jurídica

Acesso à sua adequação ao emprego para o cargo

Justificado pelos interesses legítimos da Avanade

ao qual se candidata, além de cargos que possam

em garantir o recrutamento dos funcionários

ser disponibilizados futuramente.

apropriados.

Gestão de sua candidatura.

Justificado pelos interesses legítimos da Avanade
em garantir o recrutamento dos funcionários
apropriados.
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Facilitação da comunicação com você.

Justificado pelos interesses legítimos da Avanade
em garantir uma comunicação adequada entre você
e a organização.

Realização

de

funções

administrativas

(ex.:

reembolso de despesas relacionadas à entrevista).

Justificado pelos interesses legítimos da Avanade
em garantir o recrutamento dos funcionários
apropriados.

Realização de análise de dados, incluindo análise

Justificado pelos interesses legítimos da Avanade

de nosso grupo de candidatos, de maneira a obter

em garantir a melhoria contínua de seu processo de

uma melhor compreensão de quem se candidata

recrutamento.

às vagas na Avanade e de como atrair os melhores
talentos.
Em alguns casos, a gravação de sua entrevista

Justificado pelos interesses legítimos da Avanade

online para que seja analisada por recrutadores e

em garantir o recrutamento dos funcionários

gerentes de contratação adicionais.

apropriados.

Caso faça seu registro em nosso site de Careers,

Justificado pelos interesses legítimos da Avanade

o incluiremos em uma base de dados para que

em garantir o recrutamento dos funcionários

receba comunicações futuras sobre vagas e

apropriados.

eventos da Avanade.
Transferência de seus dados de contato (apenas)

Justificado pelos interesses legítimos da Avanade

para o sistema de Avanade Careers — um site que

em garantir o recrutamento dos funcionários

mantemos para notificá-lo sobre novas vagas que

apropriados.

podem ser de seu interesse. Suas informações de
contato serão usadas pela equipe de Avanade
Talent Acquisitionpara enviar um convite de
registro para que receba alertas sobre futuras
vagas e convites para eventos de contratação da
empresa,

além

de

um

lembrete

de

acompanhamento. Caso não responda a estas
mensagens,

seus

dados

de

contato

serão

armazenados pela equipe de Avanade Talent
Acquisitionapenas para a finalidade de garantir que
não entremos novamente em contato. Caso entre
no

sistema

de

Avanade

Careers,

terá

oportunidades futuras de cancelar o recebimento
de mensagens e alertas, se assim escolher.
Realização de qualquer informe exigido por lei, e

Conformidade com obrigações legais.

responder a processos legais.
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Quando há a afirmação acima de que temos interesses legítimos para uma finalidade específica, consideramos
seus potenciais interesses, direitos e liberdades fundamentais, e se os mesmos poderiam ser afetados por
nossas atividades de processamento. Equilibramos seus interesses, direitos e liberdades com nossos interesses,
levando em consideração o processamento, a segurança dos seus dados e o relacionamento existente que
temos com você. Com base nesse teste de equilíbrio, e com o intuito de informá-lo de maneira bem transparente
sobre nossas atividades de processamento, chegamos à opinião de que seus interesses, direitos e liberdades
não são materialmente afetados pelo processamento dos seus dados. Por gentileza, entre em contato conosco
caso deseje obter mais informações sobre o teste de equilíbrio que realizamos.

Quando tiver previamente dado consentimento, processaremos seus dados pessoais para as finalidades
mencionadas na tabela acima, com consentimento prévio, na medida em que o mesmo for obrigatório por lei.

A Avanade não utilizará seus dados pessoais para finalidades incompatíveis com aquelas descritas na presente
Declaração de privacidade, a não ser que seja obrigada ou autorizada por lei, ou que sejam de seu vital interesse
(ex.: no caso de uma emergência médica).

De quais fontes a Avanade obterá seus dados pessoais?
A Avanade poderá obter dados pessoais a seu respeito das seguintes fontes:
•

De você, quando envia currículos ou outras informações online;

•

De outras afiliadas da Avanade;

•

De conversas com recrutadores e entrevistas com gerentes de contratação, ou outros funcionários ou
representes da Avanade, algumas das quais podem ser gravadas. Além disso, de pesquisas na internet que
podem ter sido realizadas por estes indivíduos, ou dados que obtêm de sites de emprego ou de networking
profissional (ex.: Monster.com, LinkedIn, etc.) onde você tenha disponibilizado publicamente estes dados a
seu respeito;

•

De empregadores anteriores;

•

De recrutadores externos, empresas de seleção ou sites, quando sua apresentação à Avanade ocorra
através disso. A Avanade não aceita currículos não solicitados de agências externas de recrutamento, mas
eventualmente utiliza os serviços das mesmas, sujeitos a acordo por escrito. Qualquer currículo ou
informação sobre candidato enviada fora das orientações estabelecidas para envio de candidatura (incluindo
através do website de Careers, ou via e-mail para um funcionário da Avanade), inclusive quando não há
acordo escrito ou de outra forma, será considerado como disponível para uso da Avanade, e nenhuma taxa
será paga caso o candidato seja contratado pela Avanade; e

•

De triagens de histórico, conforme o aplicável. Quando permitido por lei, a Avanade poderá contratar um
terceiro para realizar uma triagem de histórico anterior à contratação. O conteúdo das informações de
histórico varia de acordo com o país, de modo a atender às exigências locais, mas pode incluir informações
coletadas de recursos disponíveis ao público, colegas ou empregadores anteriores, escolas que tenha
frequentado, agências de crédito e bases de dados de antecedentes criminais. Você receberá mais
4

informações sobre a natureza de tal triagem de histórico antes do início da mesma. Quando exigido pela
legislação local, poderemos solicitar que envie certas informações de histórico diretamente para a Avanade
(o que pode incluir dados sensíveis).
Estas fontes são privadas, a não ser que sejam expressamente definidas como “públicas”. Observe que tais
fontes podem ter estado armazenando os seus dados pessoais dentro e fora da UE.

Quem terá acesso aos seus dados pessoais? Onde estão localizados?
De modo geral, o acesso aos seus dados pessoais será restrito ao mínimo possível de pessoas dentro da
organização global da Avanade, sendo aquelas que necessitam dos mesmos para os fins descritos na presente
declaração. Tais pessoais podem incluir seus potenciais futuros gerentes e pessoas designadas por eles, além
do pessoal de RH, TI, Compliance, Marketing, Financeiro, Contabilidade e Auditoria interna.

Em uma organização global com sistemas globais de TI, seus dados pessoais podem ser transferidos para outras
filiais pertencentes à organização mundial da Avanade. A Avanade tem policies internas para garantir que um
nível equivalente de proteção esteja em vigor em toda a organização da Avanade. Quaisquer transferências de
seus dados pessoais para outras sedes da Avanade (incluindo de dentro do Espaço Econômico Europeu — EEE
— para fora do mesmo) serão regidas pelos contratos de transferência interna da empresa. Uma lista das sedes
da Avanade que poderão processar seus dados pessoais, e seus dados de contato, pode ser encontrada aqui.

Além disso, quando houver necessidade, a Avanade poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros,
incluindo prestadores externos de serviços (o que inclui a Adobe) e autoridades públicas. Antes disso, a Avanade
tomará as medidas cabíveis para proteger seus dados pessoais. Quaisquer prestadores de serviço ou
consultores profissionais, aos quais seus dados possam ser revelados, devem proteger a confidencialidade e
segurança de seus dados pessoais, podendo usá-los apenas de acordo com as leis de proteção de dados
aplicáveis. As seguintes categorias de terceiros terão acesso aos seus dados pessoais:
•

Recrutadores que trabalham no país onde o cargo para o qual se candidata é baseado. Tais indivíduos
podem ter base em outro país.

•

Gerentes de contratação e outros entrevistadores. Estes indivíduos frequentemente têm base no país onde
a posição se encontra. No entanto, em alguns casos, podem estar em outros países;

•

A equipe global de Avanade Talent Acquisition, que consiste de um número limitado de indivíduos, baseados
em diversos países;

•

Indivíduos que realizam funções de apoio administrativo e de TI;

•

Pessoal autorizado em nossas prestadoras de serviços, incluindo:
o

Ferramentas que atualmente ou futuramente hospedam e suportam o sistema de Avanade Talent
Acquisition e/ou seu sistema de carreiras;

o

Empresas contratadas para realizar triagens de histórico, quando aplicável. Tais empresas podem ser
baseadas em outro país, e podem obter dados de outros países onde tenha vivido, trabalhado ou
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estudado, conforme relevante para a triagem de histórico. Você receberá mais informações sobre tal
tipo de triagem antes que se inicie;
•

Agentes oficiais do governo onde possam existir exigências de informes, ou autoridades legais e litigantes
privados em resposta a um processo válido de cumprimento da lei (mandado, intimação ou ordem judicial);
e

•

Terceiros relacionados a qualquer reorganização proposta ou real, fusão, venda, joint venture, cessão,
transferência ou outra alienação de toda ou qualquer parte dos negócios, ativos ou ações da Avanade
(inclusive vinculados a qualquer processo de falência ou similar). Terceiros vinculados a qualquer projeto de
cliente potencial ou real.

Exceto quando notificado de outra forma, qualquer transferência dos seus dados pessoais de dentro do Espaço
Econômico Europeu para qualquer outra parte fora do EEE, será baseada numa decisão de adequação, ou
regida pelas cláusulas contratuais padrão. Qualquer outra transferência internacional dos seus dados pessoais,
que não tenha origem no EEE, ocorrerá de acordo com os mecanismos e proteções apropriados para
transferências internacionais de dados.

Por quanto tempo a Avanade reterá meus dados pessoais?
Caso receba e aceite uma oferta de emprego com a Avanade, os dados pessoais coletados durante o período
de recrutamento tornam-se parte do seu cadastro de pessoal com a empresa, que é armazenado por toda a
duração de seu vínculo empregatício e por um período após seu desligamento da empresa. Caso a Avanade
não lhe ofereça um emprego, poderá mesmo assim continuar a armazenar os dados pessoais coletados durante
o processo de recrutamento, para que assim possa a voltar a considerá-lo para futuras vagas e, quando
apropriado, consultar uma candidatura anterior caso envie um currículo ou outras informações futuramente, além
dos fins de administração de sistema, de modo a conduzir pesquisa e análise, e para convidá-lo a entrar para o
sistema de Avanade Careers.

A Avanade determina o período de conservação de suas informações com base nos seguintes critérios:
•

A Avanade retém os seus dados pessoais desde que haja uma relação contínua;

•

A Avanade retém os seus dados pessoais sempre que obrigada por qualquer determinação legal aplicável;

•

A Avanade retém os seus dados pessoais quando aconselhável para defender ou melhorar a posição legal
da Avanade (por exemplo, em relação a prazos de prescrição, litígios ou investigações regulatórias).

Como a Avanade protege seus dados pessoais.
A Avanade utiliza medidas de segurança organizacionais, técnicas e físicas para proteger seus dados contra
mau uso e perdas. Quando contratamos fornecedores externos para que prestem serviços que possam
possibilitar o acesso aos seus dados pessoais, exigimos que assinem contrato para que estabeleçam controles
de segurança similares.
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Como obter uma cópia da Política de privacidade interna da Avanade, solicitar acesso aos
seus dados pessoais e entrar em contato conosco caso tenha perguntas ou comentários.
Caso tenha uma pergunta, comentário, reclamação ou deseje obter mais detalhes sobre a Política de privacidade
de dados global da Avanade, entre em contato conosco através do e-mail AvanadeDPO@avanade.com.

Caso deseje exercitar qualquer um dos seus direitos relativos aos seus dados pessoais, você pode entrar em
contato conosco através do e-mail SubjectAccessRequest@Avanade.com

Você tem o direito (nas circunstâncias e mediante as condições, sujeito às exceções estabelecidas na legislação
aplicável) a:
•

solicitar acesso aos seus dados pessoais: isso lhe dá o direito de solicitar acesso aos dados pessoais que
processamos sobre você, além de certas informações sobre o processamento em questão;

•

solicitar a retificação dos seus dados pessoais: este direito permite solicitar a retificação ou confirmação de
quaisquer dados pessoais que possam estar incorretos ou incompletos;

•

solicitar a exclusão dos seus dados pessoais: este direito permite solicitar a exclusão dos seus dados
pessoais, inclusive quando os dados pessoais não forem mais necessários para cumprir as finalidades
propostas;

•

fazer objeção ao processamento dos seus dados pessoais: este direito lhe permite solicitar que deixemos
de processar seus dados pessoais;

•

solicitar a restrição do processamento dos seus dados pessoais: este direito lhe permite solicitar que
processemos seus dados pessoais apenas em circunstâncias limitadas, inclusive com seu consentimento;

•

solicitar uma cópia ou a portabilidade dos seus dados pessoais: este direito lhe permite receber uma cópia
dos dados pessoais que nos forneceu.

Na medida em que o processamento dos seus dados se baseia em seu consentimento, você tem o direito de
retirá-lo a qualquer momento através de contato dom a equipe de proteção de dados da Avanade pelo e-mail
AvanadeDPO@avanade.com. Observe que tal medida não afetará o direito da Avanade de processar os dados
pessoais obtidos antes que seja retirado seu consentimento, nem a Avanade deixará de ter direito de continuar
a processar determinadas partes, conforme outras bases jurídicas fora do seu consentimento.

Apesar do compromisso e dos esforços da Avanade de proteger seus dados pessoais, se julgar que os seus
direitos de proteção de dados foram violados, pode apresentar uma petição a qualquer momento, em seu país
de residência, de trabalho ou no país onde considerar que ocorreu a violação da lei de proteção de dados.

Também é possível entrar em contato com nosso Agente de Proteção de Dados através do e-mail
AvanadeDPO@avanade.com.
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Para candidatos de outros países:
A presente Declaração de privacidade está disponível também nos seguintes idiomas:
•

Malaio

•

Português do Brasil

•

Chinês

•

Holandês

•

Francês

•

Alemão

•

Italiano

•

Japonês

•

Espanhol

•

Polonês

Caso exista contradição entre a versão em inglês e qualquer uma das traduções desta Declaração de
privacidade, a versão em inglês deve prevalecer.

Lista das entidades da Avanade e suas informações de contato
Veja a seguir mais informações sobre a Avanade (e seu representante, caso seja relevante). Qualquer entidade
da Avanade localizada fora da União Europeia será representada pela Avanade Inc.

País de incorporação

Razão social

Endereço

Austrália

Avanade Australia Pty Ltd

48 Pirrama Road, Pyrmont, NSW, 2009

Áustria

Avanade Österreich GmbH

Schottenring 16, AT-1010 Wien

Bélgica

Avanade Belgium SPRL

Medialaan 38
B-1800 Vilvoorde

Brasil

Avanade do Brasil Ltda.

Rua Bonnard, 980, Bloco 10, 6º andar
Alphaville -- CEP 06.465-134
Barueri, São Paulo, Brasil

Canadá

Avanade Canada Inc.

200 Wellington St. W., 10th Fl.
Toronto, ON
M5V 3C7

Canadá

Infusion Development Inc.

a/c Avanade Canada

(Canadá)

200 Wellington St. W., 10th Fl.
Toronto, ON, M5V 3C7
8

País de incorporação

Razão social

Endereço

China

Avanade (Guangzhou)

Unit 7, 10th Floor, HNA Tower, No. 8.,

Computer Technology

Linhe Zhong Lu, Tianhe District

Development Co, Ltd

Guangzhou Municipality
República Popular da China

Dinamarca

Avanade Denmark A/S

Arne Jacobsens Allé 15
DK-2300 København S
Dinamarca

Finlândia

Avanade Finland Oy

Porkkalankatu 5
00180 Helsinki
Finlândia

França

Avanade France SAS

Imm. Bords de Seine 1- 3, esplanade du
Foncet, 92130 Issy les Moulineaux
França

Alemanha

Avanade Deutschland GmbH

Campus Kronberg 7
D-61476 Kronberg im Taunus
Alemanha

Hong Kong

Avanade Hong Kong Limited

Room 1202, Unit 1, 12/F, International
Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon
Hong Kong

Irlanda

Avanade Ireland Limited

3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street
Upper, Dublin 4

Itália

Avanade Italy Srl

Via Roberto Lepetit 8/10,
20124 Milano, Itália

Japão

Avanade Japan K.K.

MFPR Roppongi Azabudai Building,
1-8-7, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 107-8672, Japão

Malásia

Avanade Malaysia Sdn. Bhd.

Suite 22.01, Level 22, The Gardens North
Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed
Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malásia

Holanda

Avanade Netherlands B.V.

Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht
Holanda

Noruega

Avanade Norway AS

Rolfsbuktveien 2, 1364 Fornebu, Noruega

Polônia

Avanade Poland sp. zo. o.

ul. Lubicz 23 A, 31-503 Kraków
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País de incorporação

Razão social

Endereço

Singapura

Avanade Asia Pte Ltd

250 North Bridge Road
#33-00 Raffles City Tower
Singapura 179101

Espanha

Passeig Sant Gervasi, núm. 51

Avanade Spain, S.L.U.

Planta 4, Modulo B
08022, Barcelona
Espanha
Suécia

Avanade Sweden AB

Alstromergatan 12
Box 12502
SE-102 29 Stockholm

Suíça

Avanade Schweiz GmbH

Richtistrasse 11
8304 Wallisellen, Suíça

Reino Unido

Avanade Europe Holdings

30 Cannon Street, London, EC4M 6XH

Limited
Reino Unido

Avanade Europe Services Ltd

30 Cannon Street, London, EC4M 6XH

Reino Unido

Avanade UK Limited

30 Cannon Street, London, EC4M 6XH

Reino Unido

Infusion Development UK

a/c Avanade UK: 30 Cannon Street,

Limited

London, EC4M 6XH

Avanade Holdings LLC

Corporation Trust Center, 1209 Orange

Estados Unidos

Street, City of Wilmington, County of
Newcastle, DE 19801
Estados Unidos

Avanade International Corp

Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, City of Wilmington, County of
Newcastle, DE 19801

Estados Unidos

Avanade Inc. (US)

818 Stewart Street, Suite 400
Seattle, WA 98101

Estados Unidos

InfusionDev LLC (US)

c/ Avanade Inc. 818 Stewart Street, Suite
400
Seattle, WA 98101
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