
Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay SA ("nós" ou "Solvay"), uma pessoa jurídica privada com endereço, registrada no CNPJ/MF

sob o nº coleta e processa dados pessoais relativos a você para lhe oferecer a oportunidade de se

candidatar on-line a um emprego na Solvay e para nos permitir processar a sua candidatura.

A SOLVAY se compromete a cumprir as legislações de proteção de dados pessoais que se aplicam aos titulares

de dados e cumpre as obrigações de transparência sobre como seus dados pessoais são coletados,

processados e armazenados de acordo com um propósito definido.

O que são "dados pessoais"?

Dados pessoais são os dados que coletamos sobre você e que podem ser usados para identificá-lo(a)

diretamente (ou seja, com base apenas em um dado) ou indiretamente (ou seja, a partir desses

dados em combinação com outros dados disponíveis ou provavelmente disponíveis).

Que dados pessoais são coletados sobre mim e como são coletados?

Podemos coletar e processar as seguintes categorias de dados pessoais, como parte de nossas

atividades, para permitir que você se candidate a uma das oportunidades de trabalho na Solvay.

- Dados de identificação (tais como nome, sobrenome, endereço, local e data de

nascimento, estado civil, idioma, nacionalidade, sexo, foto (opcional), escolaridade,

experiência profissional, habilidades relevantes, senioridade, currículo, passatempos,

qualificações e cartas de apresentação, cartas de recomendação.

Seus dados pessoais serão fornecidos diretamente por você, de forma voluntária, ao acessar a

Ferramenta de Recrutamento Solvay para se registrar e candidatar-se a uma de nossas

oportunidades de trabalho disponíveis.

Por que meus dados pessoais são coletados e com que base legal?

1. Base legal para o processamento

Não estamos autorizados a processar dados pessoais se não tivermos uma base legal válida.

Portanto, estamos autorizados a processar seus dados pessoais porque o processamento é

necessário para:

● tomar medidas pré-contratuais no momento do seu recrutamento.



● criar seu perfil de acesso aos serviços da Ferramenta de Recrutamento

Solvay no seu legítimo interesse.

● Cumprimento de obrigações legais ou regulamentares, quando for

necessário processar seus dados para cumprir uma lei ou regulamento,

ou para fornecer informações solicitadas por autoridades ou entidades

competentes.

Vale ressaltar que o fornecimento de certos dados pessoais é necessário para que possamos

firmar um contrato com você e cumprir nossas obrigações decorrentes de tal contrato. Caso

você não forneça os dados pessoais necessários, a Solvay não poderá lhe oferecer a

oportunidade de se candidatar on-line a um emprego na Solvay nem poderá processar a sua

candidatura.

Não nos transmita informações sensíveis, tais como sua origem étnica, suas crenças

religiosas, sua opinião política, sua filiação a um sindicato ou a uma organização filosófica ou

política, sua saúde física e mental, sua orientação sexual, seus dados genéticos ou

biométricos. Se recebermos informações sensíveis, nós iremos excluí-las imediatamente de

nossos sistemas.

2. Finalidades do processamento

Solicitamos seus dados pessoais para realizar nossas atividades e, em particular, para as

seguintes finalidades específicas:

Coletamos seus dados pessoais com o objetivo de permitir que você se inscreva on-line e de

nos permitir processar a sua inscrição. Se seu perfil corresponder ao emprego oferecido,

você poderá ser contatado(a) para uma seleção posterior.

Finalmente, podemos utilizar seus dados para cumprir obrigações legais ou regulamentares

que nos sejam impostas pelas autoridades competentes.

Quem tem acesso aos meus dados pessoais?

No decorrer das nossas atividades nesta plataforma de recrutamento e para os mesmos fins que os

listados nesta nota informativa, seus dados pessoais podem ser acessados ou compartilhados

internamente (por exemplo, com membros de nossas equipes de RH, seu gerente de linha, gerentes

da área de negócios em que você esteja trabalhando, assessores internos (por exemplo,

departamento jurídico) e pessoal de TI e administradores), inclusive com outras entidades dentro do



grupo Solvay. Tal acesso será limitado ao pessoal estritamente autorizado, com base na necessidade

de conhecimento.

Comprometemo-nos a tomar medidas para assegurar que qualquer terceiro que receba seus dados

pessoais os processe com níveis apropriados de proteção e segurança.

Seus dados pessoais também podem ser acessados por e compartilhados com categorias de

destinatários como as que seguem, para cumprir as finalidades acima:

- terceiros que processam dados pessoais, tais como nossos provedores de sistemas de

TI, provedores de serviços em nuvem, provedores de banco de dados e provedores

de serviços de segurança, e somente pessoas autorizadas que precisem conhecer

tais dados pessoais a fim de cumprir suas respectivas missões.

- nossos assessores externos, advogados externos, contadores e consultores;

- quando exigido por lei ou mediante requisição, agências reguladoras nacionais e/ou

internacionais, órgãos executivos ou judiciais, tais como tribunais, cortes de

arbitragem, mediadores, serviços de inspeção e autoridades fiscais;

- outras empresas dentro do grupo Solvay.

Se houver necessidade de submeter seus dados pessoais a uma transferência internacional,

aplicaremos as salvaguardas adequadas para que tal transferência seja legal e para garantir a

segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus dados.

Você pode solicitar informações adicionais a este respeito e sobre as salvaguardas aplicadas

exercendo seus direitos conforme descrito abaixo.

Por quanto tempo meus dados pessoais são armazenados?

Conservaremos seus dados pessoais somente durante o tempo necessário para cumprir as

finalidades para as quais são coletados e processados ou para cumprir exigências legais ou

regulamentares, ou conforme permitido pela legislação aplicável.

Seus dados pessoais coletados para o perfil do candidato serão excluídos i) após um período de 12

meses a partir i) da exclusão do seu perfil por você ou pelo administrador ou ii) imediatamente após

um período de seis meses de inatividade em seu perfil (se você não tiver entrado no seu perfil por

12 meses). Neste último caso, enviaremos uma notificação de exclusão de candidatura 1 (um) mês

antes do final do prazo de 12 meses, alertando que se não houver qualquer entrada no seu perfil, os

dados pessoais serão excluídos dentro de um mês.



Em qualquer caso, seus dados pessoais para o perfil do candidato não serão excluídos enquanto

uma oferta de trabalho à qual você se candidatou ainda estiver ativa.

Os dados pessoais coletados para uma oferta de trabalho à qual você se candidatou serão excluídos

ao final de um período de seis meses depois que a candidatura a esse emprego for classificada como

fechada, retirada ou desqualificada.

Quais são meus direitos em relação ao processamento de meus dados pessoais?

Como titular dos dados, você tem uma série de direitos que lhe são garantidos pelas leis de

proteção de dados aplicáveis, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados - "LGPD" (Lei Federal

No. 13.709/2018). Seus direitos incluem, entre outros:

● Saber se processamos algum dado pessoal sobre você;

● Saber quais dados pessoais sobre você são processados por nós, e ter acesso a tais

dados

● exigir a retificação de seus dados pessoais inexatos, incompletos ou desatualizados;

● Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos

ou que, talvez, estejam sendo processados em desacordo com a lei

● Solicitar portabilidade de dados para outro fornecedor de produtos e/ou serviços, de

acordo com regulamentos específicos;

● Solicitar a eliminação dos dados processados com base em seu consentimento;

● Obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais

compartilhamos seus dados;

● retirar seu consentimento se dependemos deste para processar dados pessoais. Neste

caso, nós informaremos a você as consequências de não dar seu consentimento. Se

você der consentimento, você poderá retirar esse consentimento em qualquer

momento; e

● Solicitar uma revisão das decisões que foram tomadas com base no processamento

automatizado dos seus dados pessoais.

Se quiser exercer qualquer um desses direitos, entre em contato pelo endereço:

dpo.brasil@solvay.com



Além disso, você também tem o direito - se acreditar que não cumprimos seus direitos de proteção

de dados - de apresentar uma reclamação junto à autoridade de supervisão do país ou região de sua

residência habitual, seu local de trabalho ou o local da alegada violação.

Em circunstâncias específicas, é possível que seu pedido não seja atendido. Nesses casos,

explicaremos as razões para isso.

Como fazemos para assegurar a proteção dos seus dados pessoais?

Implementamos medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir que seus dados não

sejam perdidos, acidentalmente destruídos, mal utilizados ou divulgados e que não sejam acessados

por pessoas não autorizadas.

Leia nossa Política de privacidade SOLVAY para obter mais detalhes sobre a proteção dos seus dados

pessoais.

Legislação aplicável

Este documento foi elaborado com base na legislação brasileira, especificamente na Lei Federal

brasileira nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

https://www.solvay.com/en/privacy-and-cookie-policy/privacy-policy

