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Termos de privacidade de dados.

Especialistas em recrutar e selecionar vendas e marketing.

Para nos comunicarmos contigo nas vagas em que você se aplicar com
candidato. Faremos contato para atividades como atualização de dados,
realização de testes ou entrevistas conosco e/ou com nossos clientes.

Para te convidar para participar de vagas que podem ter o seu perfil.
Sempre que você deixar selecionado na área de "preferências" do seu
perfil que está avaliando oportunidades, iremos informá-lo sobre a
abertura de novas vagas que tenham aderência ao seu perfil, para você
nos informar se deseja ou não participar como candidato. 

Para avaliar seu encaixe de perfil a vagas. Em ambas as atividades dos
pontos 1 e 2, também usaremos os seus dados para avaliar a aderência do
seu perfil a vagas, tanto quando você se aplicar a elas como também para
avaliar se você será convidado ou não a participar da mesma. 

Para permitir a otimização dos métodos e processos de nosso banco de
dados. Também utilizaremos suas informações, de forma sempre 100%
sigilosa e interna, para analisar, desenvolver ou melhorar nosso banco de
talento e automações de recrutamento e seleção.

Objetivo geral 
Por este termo de consentimento, você concede à FOURSALES seu
consentimento livre, espontâneo e específico para guardarmos, tratarmos e
transmitirmos a nossos clientes os dados pessoais e avaliações em texto e
audiovisuais feitas por você com a finalidade exclusiva de recrutamento e
seleção para as vagas de emprego ofertadas por meio da FOURSALES.
Também nos autoriza a enviar a você convites para participar de eventuais
vagas abertas que possam se encaixar no seu perfil e declara ter ciência que
poderá solicitar a exclusão, reparação e correção dos seus dados, a qualquer
tempo, de acordo com o art. 7º, I da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Responsável pela proteção de dados
Sempre que você quiser falar com nossa área de proteção de dados, para
dúvidas ou ações específicas com seus dados, poderá fazê-lo através do
seguinte endereço de e-mail: suaprivacidade@foursales.com.br.

Por que precisamos de seus dados
Caso faça uma inscrição em nosso banco processaremos suas informações
para os seguintes fins:

Quais dados serão solicitados.
Para você poder participar de nossos processos seletivos, serão solicitados os
seguintes tipos de dados:
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Especialistas em recrutar e selecionar vendas e marketing.

Dados pessoais e dados de identificação. 

Detalhes sobre competências e experiência. 

Respostas a avaliações internas/externas. 

 Corrigir qualquer erro em seus dados pessoais ou atualizá-los;
 Acessar os dados pessoais que possuímos ao seu respeito;
 Excluir ou editar seus dados pessoais a qualquer momento;
 Deixar seu perfil "invisível" para as empresas que escolher;
 Deixar seu perfil inativo no BD.

Como nome, sexo, data de nascimento, endereço, número de telefone,
endereço de e-mail ou quaisquer outros detalhes de contato, data e país
de nascimento, fotos, nacionalidade. 

Tais como qualificações e certificações, incluindo cargos atuais e
anteriores, cursos educacionais e de treinamento, currículos e marcos
profissionais. Em alguns casos: detalhes para contato de avaliação de
capacidade e avaliações/feedback de antigo gestores ou colegas de
equipes e qualquer outra informação pessoal que você decida nos
fornecer como parte de sua candidatura de emprego; 

Coletamos dados e fatos relacionados aos resultados que você entregou
nas empresas por onde passou, o que poderá ser feito por telefone, vídeo
conferências, entrevistas presenciais e gravações em vídeo.
 
 

Por que preencher adequadamente. 
A sua candidatura pode ser rejeitada caso o seu perfil esteja incompleto e/ou
incorreto, portanto é necessário que nos forneça dados pessoais precisos,
detalhes para contato corretos e um perfil completo para que possamos
contatá-lo e processar a sua candidatura de emprego. 

Por quanto tempo mantemos os dados. 
Não temos um prazo de expiração para os dados, mas recomendamos uma
atualização sazonal para manter os dados atualizados aproveitando melhor
os recursos da plataforma. Também não excluímos dados armazenados,
independente do período de tempo, a não ser que você solicite a exclusão ou
queira editar e atualizar seus dados, situação em que iremos sobrepor os
mesmos.

Exclusão dos seus dados na Foursales.
Caso o seu interesse seja na exclusão de seus dados, pode faze-lo pedindo a
exclusão através do envio de um e-mail para
suaprivacidade@foursales.com.br com o título “Exclusão de dados pessoais”.
Com esta solicitação a Foursales fará a exclusão dos seus dados em até 72
horas. ATENÇÃO: Ao solicitar a exclusão dos seus Dados Pessoais, deixará de
poder criar uma conta utilizando o mesmo endereço de e-mail. Caso
pretenda simplesmente encerrar a sua conta, clique no botão “Encerrar a
minha conta” em seu perfil, deixando seu perfil não visualizável em nosso
banco de dados mas passível de ser reativado no futuro.

Quais são os seus direitos
1.
2.
3.
4.
5.
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Especialistas em recrutar e selecionar vendas e marketing.

Quais são os seus deveres.
Você é responsável pelas informações pessoais que faculta ou disponibiliza à
Foursales e deve garantir que estas são pertinentes, verdadeiras, precisas e
que não são enganadoras. O candidato deve garantir que as informações
fornecidas não contêm material obsceno, difamatório ou que infrinja algum
direito de terceiros, que não contêm código nocivo e que não violam
nenhuma lei. Além disso, se facultar informações relativas a qualquer outra
pessoa, como indivíduos que indique como referência, o candidato é
responsável por facultar todos os avisos e obter as autorizações necessárias
para que a Foursales proceda à recolha e utilização de tais informações
conforme descrito na presente Política de Privacidade. 

De que forma são protegidas as suas informações pessoais.
Para sua segurança e conforto a Foursales tem uma infra-estrutura técnica e
organizacional que atua constantemente para a proteção das suas
informações pessoais, contra a destruição acidental, destruição ilegítima,
danos, alterações, divulgação ou acesso não autorizado às mesmas.

_________________
Rodrigo Sahd
Managing Director &
Controlador dos dados

_________________
Rafael Filipake
Head de T.I &
Encarregado dos dados

Curitiba, 6 de julho de 2021
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São Paulo

 
+55 (11) 4680-3603

North america
Los Angeles, CA
+1 (213) 817-9144
 
Latam
Lima - Peru
+51 (1) 7050-896
 
Asia
Tokyo, Japão
+81 (3) 6770-2658
 
Europe
Londres, UK
+44 (20) 3936-2240

Telefones

E-mails

Assuntos gerais
candidatos@foursales.com.br

Sobre privacidade
suaprivacidade@foursales.com.br
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