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NOSSO COMPROMISSO COM A PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS
Permanentemente, empenhamos todas as nossas ações e os nossos esforços para prover total segurança e
proteção aos dados pessoais, tendo em conta ser uma das nossas maiores prioridades.
Nesse sentido, todos as informações e os dados pessoais coletados em nosso ambiente são manuseados e
armazenados de modo responsável e íntegro, em total observância aos princípios das leis e regulamentações
aplicáveis à privacidade e proteção de dados pessoais, com ênfase à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
- LGPD (Lei nº 13.709/2018).
Pode parecer óbvio, porém, é importante destacar que nesse documento, àqueles que se inscrevem na seção
Trabalhe Conosco do nosso Site ou se candidatam a um dos nossos processos seletivos, através do LinkedIn
ou de qualquer outra rede social, são referidos como “você”.
Ao falarmos sobre “nós”, estamos nos referindo à Brasoftware Informática Ltda., com sede social na Rua
Marina La Regina, nº 227, 3º andar, Salas 11 a 15, Centro, Poá/SP, CEP 08550-210, regularmente inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 57.142.978/0001-05.
Caso você demonstre interesse em se inscrever na seção Trabalhe Conosco do nosso Site ou se candidatar a
um dos nossos processos seletivos através do LinkedIn ou de qualquer outra rede social, é essencial que você
leia e tenha total ciência sobre os termos dessa Política.
Entretanto, em observância aos termos da legislação trabalhista, caso você seja menor de 14 anos de idade,
solicitamos, por gentileza, que você não realize qualquer cadastro em nossa seção Trabalhe Conosco. Caso
você seja maior de 14 anos e menor de 18 anos de idade, você somente poderá realizar o seu cadastro em
nossa Seção Trabalhe Conosco ou se candidatar a um dos nossos processos seletivos se tiver o consentimento,
por pelo menos, um dos seus pais ou responsável legal.
Se você tiver dúvidas após a leitura dessa Política ou tiver interesse em se comunicar conosco, sobre as
informações mencionadas nessa Política ou, ainda, demonstrar interesse em exercer os seus direitos
relacionados aos seus dados pessoais, você poderá entrar em contato conosco pelos nossos canais de
atendimento ou por intermédio do nosso Encarregado, pelo e-mail: privacidade@brasoftware.com.br
Orientamos que você acesse, do mesmo modo, a nossa Política de Privacidade de Dados Brasoftware a fim de
conhecer como estamos compromissados com a Privacidade e Proteção de Dados Pessoais em nossas demais
atividades e ações cotidianas.

Diretrizes Gerais e Alcance
Essa Política tem por objetivo zelar pela segurança e proteção das informações e dados pessoais fornecidos
por você, seja em meios físicos ou digitais, como por exemplo, em nossa seção Trabalhe Conosco ou através
de outro canal, LinkedIn ou em qualquer outra rede social que venham a ser fornecidos por você para fins de
participação em nossos processos seletivos.
A presente Política cuidará ainda, entre outras questões, de temas relacionados ao tratamento dos seus dados,
às suas finalidades, o período de armazenamento e sobre os seus direitos.
É importante enfatizar que essa Política não se aplica para as informações e para os dados pessoais fornecidos
por aqueles que já são, na atualidade, nossos funcionários, trainees, estagiários ou aprendizes.
É indispensável que você tenha ciência e observância sobre as diretrizes adotadas nessa Política para garantir
à privacidade e a proteção das suas informações e dos seus dados pessoais.

Atuação e Conduta
Todas as informações e dados pessoais fornecidos por você, seja em meios físicos ou digitais, como por
exemplo, em nossa seção Trabalhe Conosco ou através de outro canal, LinkedIn ou em qualquer outra rede
social que venham a ser fornecidos por você para fins de participação em nossos processos seletivos serão
tratados com extrema confidencialidade e segurança.
Acreditamos que todos os nossos colaboradores, terceiros e parceiros reconhecem e se empenham com a
privacidade e a proteção das suas informações e dos seus dados pessoais, portanto, exigimos que no
tratamento de tais informações e dados sejam, rigorosamente, observados os padrões estabelecidos nessa
Política e na legislação aplicável.

Acesso às Informações e aos Dados Pessoais Coletados
Mediante o seu consentimento, seja em meio físico ou digital, as suas informações e os seus dados pessoais,
tais como, nome, telefone, e-mail, idade, estado civil, sexo, RG, CPF, filiação, endereço, escolaridade, entre
outros mencionados por você em seu currículo, perfil no LinkedIn ou em qualquer outra rede social serão
colhidos e tratados de maneira lícita, em total observância aos princípios das leis e regulamentações aplicáveis
à privacidade e proteção de dados pessoais.
Caso ocorra alguma alteração na finalidade do referido tratamento, você será comunicado previamente sobre
tais alterações, a fim de avaliar o seu conteúdo e, por conseguinte, apresentar o seu devido consentimento.
Eventualmente, poderemos coletar de você dados classificados como sensíveis, tais como, dados relacionados
à sua condição física, porém, tal coleta somente será realizada em caso de estrita necessidade e quando por
você permitida ou caso venha ser requisitada por lei, com a finalidade específica de se ajustar o processo de
recrutamento e seleção, para fins de elegibilidade de aptidões ao cargo a ser ocupado, bem como prover
recursos ergonômicos para acomodação às necessidades de saúde.

Outros dados, também, classificados como sensíveis, tais como, àqueles relacionados à origem racial e/ou
étnica, nacionalidade, de igual modo, poderão ser coletados, mediante o seu respectivo consentimento, a fim
de proporcionar maior diversidade e integração social em nosso ambiente de trabalho, com ênfase em prover
processos seletivos igualitários.

Uso das Informações e dos Dados
As suas informações e o seus dados pessoais serão utilizados para propósitos legítimos e nos termos da lei,
especificamente, para a regular consecução das atividades de análise, recrutamento, seleção, contato e, se
necessário, para a realização de atividades pré-contratuais ou contratuais, caso você venha a ser aprovado no
processo seletivo.
Como regra geral, as suas informações e o seus dados pessoais não serão submetidos a qualquer forma de
tratamento inadequado, ilícito ou para fins discriminatórios. De igual modo, tais informações e dados não
serão utilizados em nenhuma decisão automatizada, salvo, quando estritamente necessário para
aprimoramento da sua experiência no processo seletivo.

Compartilhamento e Transferência
A transferência das suas informações e dos seus dados pessoais para terceiros, fora do nosso ambiente, ou
seja, em ambiente externo, poderá ocorrer em alguns casos com empresas fornecedoras de serviços e/ou
infraestrutura relacionadas às nossas atividades. Em quaisquer hipóteses, somente compartilharemos àquilo
que for necessário para o alcance de uma finalidade específica.
Eventualmente, algumas de suas informações e dados pessoais poderão ser transferidos para o exterior, em
servidores de computação em nuvem sediados em ambiente internacional, os quais, deverão observar as
melhores práticas de segurança e privacidade de dados.
Em nosso ambiente, o acesso às suas informações e dados pessoais será restrito ao (i)pessoal da área de
recursos humanos; (ii)membros da Diretoria Executiva; (iii)gestor da área responsável pela vaga/posição
disponível e, eventualmente, (iv)aos nossos prestadores de serviços contratados para fornecimento de
ferramentas de gestão e/ou recrutamento e seleção.
Caso você venha a ser aprovado para as posteriores etapas do processo seletivo, outras pessoas envolvidas
no referido processo poderão receber o seu currículo e as suas informações e dados pessoais, para que possam
prosseguir com as demais providências vinculadas ao processo seletivo. É importante que você saiba que todos
os envolvidos no processo seletivo são obrigados a observar e guardar total sigilo e confidencialidade sobre às
suas informações e os seus dados pessoais.
É necessário destacar que, eventualmente, as suas informações e os seus dados pessoais poderão ser
compartilhados com o Poder Público, tais como, órgãos de fiscalização, agências reguladoras, entre outros,
para fins de cumprimento de ordem legal ou regulatória.

Direitos do Titular
Você deve conhecer os seus direitos em relação aos seus dados pessoais podendo, inclusive, entrar em contato
conosco caso tenha alguma dúvida, questionamento ou para ter acesso aos seus dados, pelos nossos canais
de atendimento ou por intermédio do nosso Encarregado pelo e-mail: privacidade@brasoftware.com.br
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018) garante a você, entre outros, os
principais direitos:
a)
b)
c)
d)

confirmação da existência de tratamento;
acesso aos dados;
a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em
desconformidade com a Lei;
e) a portabilidade dos dados pessoais a outro fornecedor;
f) a eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do Usuário, exceto nas hipóteses de
guarda legal e outras dispostas em Lei;
g) a obtenção de informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a Brasoftware
compartilhou os seus dados pessoais;
h) a informação sobre a possibilidade de não fornecer o seu consentimento, bem como de ser informado
sobre as consequências, em caso de negativa;
i) a revogação do consentimento;

Eventuais pedidos apresentados por você, através dos nossos canais de atendimento ou por intermédio do
nosso Encarregado serão respondidos dentro do menor período possível e, em casos específicos, não poderão
ser atendidos. Em tais hipóteses, apresentaremos a você os motivos que nos impedem de atender o seu
pedido, com base na legislação aplicável.
Lembramos que você não é obrigado a nos fornecer as suas informações e os seus dados pessoais, entretanto,
tais informações e dados estão intimamente vinculados ao seu processo de candidatura. Assim, uma maior
assertividade no fornecimento de tais informações e dados, em contrapartida, poderá impulsionar as suas
chances de êxito no referido processo.

Armazenamento e Exclusão
As informações e os dados pessoais fornecidos por você, seja em meios físicos ou digitais, como regra geral,
deixarão de ser retidos ou, ainda, passarão por um processo de anonimização, através de meios técnicos
específicos, a fim de retirar a possibilidade de associação direta ou indireta a você, após o término do seu
processo seletivo. Entretanto, poderemos, em algumas circunstâncias, conservar as suas informações e os
seus dados pessoais pelo prazo de até 06 (seis) meses, contados da sua coleta, especificamente, para eventual
participação em novos e futuros processos seletivos.
Ademais, poderemos, ainda, eliminar as suas informações e os seus dados pessoais antes do previsto, na
hipótese de ser identificada alguma fraude ou quando você solicitar a exclusão ou, ainda, caso entendermos
não ser mais do nosso interesse mantê-los em nossa base.

Você está ciente que, em alguns casos, quando necessário, poderemos manter, de modo anonimizado, as suas
informações e dados pessoais para o nosso uso exclusivo, vedado o seu acesso por terceiro.
Se você vier a ser aprovado e contratado em algum dos nossos processos seletivos, os seus dados serão
mantidos em nossa base, em observância e cumprimento aos preceitos da legislação trabalhista e fundiária,
bem assim de acordo com a nossa respectiva Política Interna de Privacidade de Colaboradores Brasoftware.
Você poderá, a qualquer momento, solicitar a anonimização ou exclusão das suas informações e dos seus
dados pessoais através de pedido apresentado junto ao nosso Encarregado, pelo e-mail:
privacidade@brasoftware.com.br

Segurança
As suas informações e os seus dados pessoais serão coletados e armazenados em total observância aos
rigorosos padrões de segurança e confiabilidade, através de medidas técnicas, administrativas, entre outras,
adequadas à privacidade e proteção de dados pessoais, especialmente, contra acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, difusão, em especial, mas não se
limitando, observando-se aos processos de (i)controle restrito sobre o tratamento de dados pessoais;
(ii)utilização de mecanismos de autenticação de acesso; (iii)implementação de inventário de acessos e
registros de conexão; entre outras medidas.

Atualizações
Essa Política poderá ser revisada, a qualquer momento, conforme eventual necessidade, a nosso critério, bem
como para fins de adequação e conformidade legal dos seus termos.
Todas as alterações serão consideradas válidas, eficazes e vinculantes e, dependendo do tipo de alteração,
poderemos avisar você através de divulgação em nosso Site ou por e-mail, cabendo sempre a você verificar a
versão atualizada dessa Política em nossos canais.
Caso haja alterações nessa Política que impliquem em mudanças nas bases de tratamento das suas
informações e dos seus dados pessoais, você será comunicado e deverá apresentar um novo consentimento.

Disposições Finais
Em caso de dúvidas, questionamentos ou sugestões relativas a qualquer assunto pertinente e tratado nessa
Política
deverão
ser
encaminhadas
através
do
nosso
Encarregado
pelo
e-mail:
privacidade@brasoftware.com.br
Os termos dessa Política de Privacidade estão sujeitos a aplicação das leis da República Federativa do Brasil e
serão dirimidos pelo Poder Judiciário da Capital do Estado de São Paulo.

Última modificação: 30/09/2020

