TERMO DE CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS
Este termo tem por objetivo apresentar um maior detalhamento sobre as políticas de privacidade da G-INTER TRANSPORTES LTDA.,
com sede na Rua Victorino, no 134, Bairro: Jardim Mutinga, Barueri/SP, Cep: 06463-290, inscrita no CNPJ/MF sob o no
05.332.260/0001-88, denominada simplesmente “G-INTER” associadas ao tratamento de seus Dados Pessoais visando atender os
requisitos da LGPD relacionadas ao processo para candidatura de vagas através do site http://www.ginter.com.br - Trabalhe
Conosco.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018) foi promulgada para proteger os
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo.
Ao enviar o seu currículo e consentir com este termo, você concorda que a G-INTER, proceda com o tratamento de seus dados.
Entende-se por tratamento de acordo com o artigo 5º inciso X, a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
COLETA
Ao anexar o seu currículo para candidatura de vagas através do site http://www.ginter.com.br - Trabalhe Conosco, automaticamente
a G-INTER coletará os dados constantes no documento.
CONTROLADOR
A G-INTER é responsável pela análise do seu currículo sendo a controladora de seus dados pessoais.
ENCARREGADO
A G-INTER possui um encarregado responsável para quaisquer esclarecimentos ou solicitações relacionadas a proteção de dados
pessoais, confidencialidade, sigilo das informações e privacidade.
DADOS
Todos os dados pessoais disponibilizados em currículo serão coletados e tratados pela G-INTER.
Se necessário a GINTER poderá solicitar os seguintes dados complementares:
Dados para mapeamento de perfil, endereço, documentos pessoais e informações para contato, dados relativos a vagas inclusivas,
laudos para vagas PCD, foto, data de nascimento, pretensão salarial, últimos salários recebidos, contato para referencias
profissionais, links para redes sociais, testes, redações e fichas complementares preenchidos pelo candidato.
A disponibilização dessas informações não é obrigatória e será sempre facultativa ao candidato. O seu compartilhamento deverá ser
feito apenas para participação em processos seletivos, e nunca para finalidades discriminatórias.
FINALIDADE
Utilizaremos as informações e dados coletados para cumprir as seguintes finalidades:
Viabilizar sua participação em processos seletivos, incluir o seu currículo em nosso banco de dados da G-INTER para futuras
oportunidades, convocação para participação de entrevistas presenciais ou on-line.
Caso o candidato seja aprovado para a fase de contratação, os dados pessoais coletados e tratados serão mantidos sob
responsabilidade da G-INTER, momento em que será solicitado ao candidato novo consentimento para finalidades específicas
decorrentes da fase de contratação.
DIREITOS
Você tem o direito de solicitar à G-INTER, a qualquer momento e mediante solicitação via e-mail, informações sobre o tratamento e
armazenamento de seus dados relacionados a:
- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados;
- Correção de dados;
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados;
- Portabilidade dos dados;
- Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709;
- Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento;
- Revogação do consentimento;
A G-INTER irá retornar à solicitação no prazo de até 15 dias ÚTEIS, contado da data de recebimento do requerimento.
Ao responder a solicitação, a G-INTER poderá confirmar junto ao candidato qualquer informação constante no currículo para
validação da legitimidade da informação.
BASE LEGAL
A coleta dos dados pessoais, será feita de acordo com a base legal:
Consentimento

- Envio de currículo no site;
- Verificação de navegação no site.
Legítimo interesse
- Melhora na performance do site;
-Realização de procedimentos internos, por exemplo, contabilidade, financeiro, auditorias, gerenciamento de dados principais,
recrutamento e seleção; busca de currículos.
- Marketing e publicidade.
COMPARTILHAMENTO
A G-INTER respeita a sua privacidade e suas informações serão compartilhadas internamente somente com aqueles que realmente
precisam das informações para desempenhar o exercício de suas funções durante o processo de Recrutamento e Seleção.
Os dados pessoais coletados durante a utilização do site poderão ser compartilhados com os seguintes terceiros:
- 2IN1 comunicação e eventos LTDA, CNPJ 22.865.790/0001-00 para disponibilização, manutenção e suporte do site da G-INTER.
- Continuy Serviços em Tecnologia da Informação LTDA, CNPJ 33.175.360/0001-83 para gestão de antivírus, gestão de redes e
servidores vinculados à G-INTER.
A G-INTER ainda poderá compartilhar Dados Pessoais com organizações públicas ou privadas com o objetivo de dar cumprimento às
obrigações legais.
TEMPO DE RETENÇÃO DE SEUS DADOS PESSOAIS
Os currículos recebidos através do site http://www.ginter.com.br - Trabalhe Conosco, serão armazenados em nosso banco de
currículos, podendo ser mantidos por prazo indeterminado, sendo possível utilizá-los caso seu perfil se adeque à futuras seleções.
Para solicitar a eliminação, atualização ou qualquer outro direito que você possui conforme mencionado no item “Direitos” entre em
contato com o encarregado via e-mail.
PROTEÇÃO
Os dados coletados serão tratados de forma segura, protegidos contra acessos não autorizados e serão adotadas medidas de
proteção e prevenção adequadas para garantir a confidencialidade das informações. Apenas as pessoas com motivos legítimos ao
processo terão acesso a seus dados pessoais.
Nosso site utiliza cookies para armazenar e gerenciar as suas preferências de navegação. O uso dessas tecnologias é comum em sites
e plataformas em geral. Caso queira, você poderá desabilitar os cookies através das configurações do seu navegador. Contudo, ao
decidir pela proibição dos cookies, o candidato está ciente e reconhece que é possível que o site não desempenhe todas as suas
funcionalidades.
REVOGAÇÃO
Você poderá revogar, a qualquer momento, o seu consentimento relativo ao tratamento dos seus Dados disponibilizados através do
currículo, desde que inexista outra base legal autorizadora para o tratamento.
Para revogar o seu consentimento favor solicitar através do e-mail.
O candidato ao enviar seu currículo no site http://www.ginter.com.br - Trabalhe Conosco DECLARA expressamente seu
CONSENTIMENTO, concordando que seus dados pessoais sejam tratados na forma descrita acima, declarando, ainda, ter lido,
compreendido e aceitado todos os termos e condições aqui descritos.
Caso tenha alguma dúvida com relação a nossa Política de Privacidade, termo de consentimento ou sobre como tratamos os seus
Dados Pessoais, por favor, entre em contato conosco enviando um e-mail para dpo@ginter.com.br

