Aviso de Privacidade para Candidatos a Emprego e Candidatos
Aprovados
Systherm do Brasil Indústria e Refrigeração Ltda
Prezado(a) Candidato(a), seja bem-vindo(a) a Systherm do Brasil Indústria e
Refrigeração Ltda.
Nós, da Systherm do Brasil, além de ser uma das maiores produtoras de máquinas
para sorvetes do País e tendo em vista inclusive, entre outros requisitos, à
implementação da mais alta tecnologia e eficiência em nossos produtos oferecidos
aos milhares de clientes que depositam a confiança em todo o nosso trabalho,
levamos também a sua privacidade e a proteção dos seus dados a sério, motivo pelo
qual o presente Aviso de Privacidade demonstra, publicamente, como mantemos
seus dados pessoais, quais são os seus direitos e como você, Candidato(a) a
Emprego ou Aprovado, às oportunidades oferecidas para se juntar ao nosso time,
poderá exercê-los.
Com o objetivo de unir o(a) Candidato(a) certo(a) a sua respectiva vaga de emprego,
a Systherm assegura, entre outros objetivos, a sua privacidade e seus dados
pessoais, esforçando-se para atender, continuamente, as obrigações estabelecidas
pelas Leis da República Federativa do Brasil, especialmente à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nº 13.709/18, tratando- os de maneira legal,
digna e cristalina e sujeitando-se sempre às finalidades à colheita das informações.
Para tanto, nos itens a seguir, você identificará nossa missão quando o assunto é
proteger

seus

dados

pessoais

e

identificará

como

coletamos,

usamos

e

compartilhamos, inclusive à prevenção a qualquer incidente de segurança que
possa afetar sua privacidade e seus dados pessoais.
Após a leitura deste Aviso, se porventura você ainda tiver qualquer dúvida, sinta-se
à vontade para entrar em contato conosco ou diretamente com a nossa Encarregada
(Data Protection Officer): Myllena Sampaio (myllena.sampaio@systherm.ind.br).
1. CONCEITOS BÁSICOS ESTAMPADOS NESTE AVISO

Descomplicar a leitura deste aviso de privacidade e, observando à didática para a
mais ampla compreensão de todos vocês, apresentamos algumas definições úteis
para a sua interpretação quando do tratamento de seus dados pessoais e sua
privacidade junto à Systherm quando da busca do seu novo emprego com a nossa
equipe.
Termo

Conceito

Dado Pessoal

É uma informação relacionada a uma pessoa física e que
seja capaz de identificar a pessoa ou tornar possível a sua
identificação à preencher as vagas de empregos oferecidos
nas mais variadas repartições da Systherm. São
exemplos de dados pessoais que podem permitir a sua
identificação, tais como: Nome, CPF, telefone, e-mail, etc.

Tratamento

É toda forma de uso que podemos fazer dos seus Dados
Pessoais, incluindo, mas não se limitando às seguintes
atividades: coleta, armazenamento, consulta, uso,
compartilhamento,
transmissão,
classificação,
reprodução, exclusão e avaliação.

Titular

É você, o(a) Candidato(a), pessoa física a quem os Dados
Pessoais se referem para alcançar a tão sonhada
oportunidade de emprego e de fazer parte do nosso time
nas funções anunciadas ou promovidas pela Systherm.

Systherm

Systherm Do Brasil Indústria E Refrigeração Ltda –
inscrita no CNPJ do MF sob o nº 07.633.419/0001-20 e
inscrição Estadual sob o nº 35219989957, com sede à Rua
Dino Guelfi, nº 244, Jd. São Paulo, CEP 13.570-321, São
Carlos/SP.

Aviso

Encarregado

Legítimo interesse

É este Aviso de Privacidade para Candidatos a Emprego
e Candidatos Aprovados
É a nossa Encarregada de Proteção de Dados (Data
Protection Officer) que atua como canal de comunicação
entre a Systherm, os Titulares de Dados (canal
disponibilizado ao final para o exercício) e Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, quando o assunto é a
proteção dos seus dados pessoais e a sua privacidade.
É uma das dez bases legais que permite que dados
pessoais sejam tratados, sempre que o uso desses dados
seja necessário ao atendimento de interesses legítimos
nossos, como na seleção e recrutamento às oportunidades
de fazer parte do nosso time e ter a certeza que aquela

vaga de emprego é a melhor para sua vida profissional.

Bases legais

São as hipóteses autorizativas que nos permitam a tratar
dados pessoais: pode ser o seu consentimento, a
necessidade de cumprir um contrato que temos com você,
cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, por
exemplo.

LGPD

É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) cujo
trata-se de um instrumento legal que visa adequar e
complementar as legislações existentes no Brasil em matéria
de proteção de dados e sua privacidade, sendo que quaisquer
referências à Lei devem ser interpretadas em conjunto com as
Leis da República Federativa do Brasil ja existentes.

CLT

É a Consolidação da Lei do Trablho brasileira que, entre outros
aspectos, estatui as normas que regulam as relações
individuais e coletivas de trabalho, nela prevista.

2. A QUEM SE APLICA ESSE AVISO DE PRIVACIDADE?
O presente aviso de privacidade se destina a qualquer Candidato(a) às vagas de
empregos oferecidas pela Systherm e que tenham, de alguma maneira, seus dados
pessoais

coletados

e,

consequentemente,

tratados

pela

Systherm

e

seus

terceirizados, oportunizando de forma eficaz, segura e legal o preenchimento não
apenas às leis aplicáveis em todo território nacional, mas também às vagas de
empregos disponíveis a você(s), nosso(a)(s) Candidatos(a)(s).
3. QUAIS SÃO OS DADOS PESSOAIS COLETADOS E DE QUE
MANEIRA A SYSTHERM REALIZA ESSE PROCEDIMENTO?
Na tentativa de proporcionar as melhores oportunidades de emprego a você,
naturalmente necessitamos realizar o tratamento de alguns dados pessoais e
apenas solicitmos informações que, em nossa opinião, nos auxiliarão no
preenchimento da melhor vaga à sua carreira profissional junto a Systherm
respeitando, sempre, o seu interesse com a gente.
A Systherm poderá, por meio do(a) Candidato(a) interessado(a) nas oportunidades
profissionais oferecidas por nossa empresa, realizar a coleta e o tratamento dos
dados pessoais para o recrutamento e seleção minuciosa às vagas de empregos,
bem como para eventual admissão daquele Candidato(a) aprovado(a) e, abaixo

esclarecemos em que momento coletaremos seus dados, de que forma e para quais
finalidades serão necessários.
Origem

Tipos de dados coletados

Finalidade

Base legal

Candidato(a)

Dados Pessoais: Nome Completo;
Estado Civil; Telefone;
Escolaridade; Histórico
Profissional e Foto do Rosto.

Recrutamento
e Seleção.

Consentimento

Candidato(a)
Aprovado(a)

Dados Pessoais: CPF; Foto; RG;
Reservista; PIS; CNH; Endereço
Completo; Conta Bancária;
Carteira Profissional de
Trabalho; CPF e RG do Cônjuge
(quando houver); Certidão de
Nascimento ou Certidão de
Casamento; Registro de
Nascimento (filhos menores de 14
anos) e Carteira de Vacinação
(filhos menores de 14 anos).

Admissão

Cumprimento da
Obrigação Legal
e/ou Regulatória

Lembre-se, a Systherm ao coletar os seus dados pessoais, além de obedecer as leis
vigentes em nosso País, especialmente a LGPD, objetiva saber mais quem é você e
qual é o seu perfil que melhor se encaixa às vagas de empregos disponíveis em
nossa empresa. Caso você Candidato(a) tenha qualquer dúvida sobre este item, por
favor, entre em contato conosco, pois ficaremos contentes em atender e esclarecer
todos os questionamentos por meio dos nossos canais de contato disponibilizados ao
final deste aviso.
4. DE QUE MANEIRA E COM QUEM A SYSTHERM COMPATILHA OS
DADOS PESSOAIS?
Em determinadas situações e para atingir as finalidades legais referentes ao
tratamento de seus dados pessoais, nós da Systherm, eventualmente precisaremos
compartilha-los com terceiros que prestam serviços em nosso nome e/ou quando
intimada por autoridades e entidades governamentais para tanto, sendo que a
seguir você identificará as situações nas quais podemos compartilhar os seus dados
pessoais.

Autoridades e Entidades Públicas: Quando obrigada por Lei, a Systherm pode
divulgar informações pessoais, como por exemplo, mas não se limitando em
resposta a uma intimação/investigação quando exigido por autoridades de
segurança pública, agências reguladoras e a justiça brasileira, desde que haja
competência legal dos requerentes em exigir o compartilhamento dos dados
pessoais. Vale destacar que a Systherm é contra qualquer abuso de autoridade e,
caso entenda que determinada ordem seja abusiva, nos comprometemos sempre a
defender a privacidade dos respectivos Candidato(a)(s) titulares dos dados pessoais.
E mais, obedecendo à legislação trabalhista em vigor em nosso País, a Systherm
pode compartilhar seus dados pessoais com outros profissionais da saúde, como por
exemplo, mas não se limitando aos médicos do trabalho quando da admissão do(a)
Candidato(a) selecionado(a) para fazer parte do nosso time ou eventualmente para
aquelas clientes da Systherm os quais prestamos serviços.
Systherm: Suas informações poderão ser compartilhados internamente e com
empresas eventualmente filiadas a Systherm, sempre atendendo ao restrito dever
legal de direito do(a)(s) Candidato(a)(s) titulares dos dados pessoais.
Prestadores de Serviços: Suas informações poderão ser compartilhadas ainda
com prestadores de serviços e parceiros da Systherm, os quais realizam o
tratamento de dados pessoais em nome da nossa empresa.

5. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS COMO TITULAR DOS DADOS
PESSOAIS?
Todo e qualquer Candidato(a) titular dos dados pessoais, em cumprimento às Leis
aplicáveis da Republica Federativa do Brasil, especialmente à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nº 13.709/18, sem prejuízo de toda
transparecia e política de retenção de dados pessoais realizada pela Systherm, são
possuidores de direitos e, neste item, explicaremos quais são e como você
Candidato(a) poderá exercê-los através do envio de solicitação para posterior
avaliação e adoção das providencias cabíveis pela Systherm.

i.

Confirmação e Acesso e aos Dados Pessoais: Todo Candidato(a) pode
solicitar a Systherm a confirmação sobre a existência de tratamento
dos seus dados pessoais para que, em caso positivo, os mesmos
possam ser acessados pelos seus respectivos titulares, inclusive por
meio de solicitação de cópias dos registros eventualmente realizados.

ii.

Correção: sempre que necessário, o(a) Candidato(a) pode solicitar a
correção dos seus dados pessoais caso estes estejam incompletos,
inexatos ou desatualizados.

iii.

Anonimização

e bloqueio:

Além

da anonimização,

pode

o(a)

Candidato(a), sempre que entender pertinente e possível, solicitar o
bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com as Leis vigentes da Republica
Federativa do Brasil, especialmente à Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), nº 13.709 /18.
iv.

Portabilidade: O(A) Candidato(a) pode solicitar o fornecimento de
seus dados pessoais em formato estruturado e interoperável visando
à sua transferência para um terceiro, desde que essa transferência
não viole a propriedade intelectual ou segredo de negócios da
Systherm e respeite as Leis vigentes da Republica Federativa do
Brasil, especialmente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), nº 13.709 /18.

v.

Informação sobre o compartilhamento de dado: Todo(a) Candidato(a),
titula de seus dados pessoais, pode solicitar informações sobre seus
dados que são compartilhados pela Systherm com entidade públicas e
privadas.

vi.

Oposição: A Lei autoriza o tratamento de dados pessoais mesmo sem
o seu consentimento ou, diante da inexistência de um contrato
conosco, entretanto, nessas situações, somente trataremos seus
dados pessoais se tivermos motivos legítimos para tanto, como, por
exemplo, quando for necessário para garantir a segurança de nossas
unidades e, não havendo concordância do(a) Candidato(a) com
alguma finalidade de tratamento dos seus dados pessoais, pode,
através da apresentação de oposição, solicitar a sua interrupção.

Importante, porém, destacar que para sua segurança, sempre que você apresentar
uma requisição para exercer seus direitos, por intermédio do Portal de Privacidade
indicado logo abaixo, a Systherm pode solicitar algumas informações e/ou
documentos complementares para que possamos comprovar a sua identidade,
impedindo desta maneira, fraudes e garantindo a segurança e a privacidade de
todos.
Portal de Privacidade: [Myllena/Henrique, indicar o link do forms]
Em alguns casos, a Systherm, por motivos legítimos, poderá deixar de atender a
uma solicitação de exercício de direitos. Essas situações incluem, por exemplo,
casos em que uma revelação de informações específicas poderia violar direitos de
propriedade intelectual ou segredos de negócio da Systherm ou de terceiros, bem
como casos em que pedidos de exclusão de dados não possam ser atendidos em
razão da existência de obrigação da Systherm de reter dados, seja para cumprir
obrigações legais, regulatórias ou para possibilitar a defesa da Systherm ou de
terceiros em disputas de qualquer natureza futura.
Ainda, algumas solicitações podem não ser respondidas de forma imediata, mas
Systherm se compromete a responder todas as requisições em um prazo razoável e
sempre em conformidade com a legislação aplicável.
Caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões ou sobre como você pode
exercer seus direitos, fique à vontade para entrar em contato conosco por meio dos
canais informados ao final deste Aviso.
6. POR

QUANTO

TEMPO

OS

DADOS

PESSOAIS

SERÃO

ARMAZENADOS PELA SYSTHERM?
A Systherm possui uma política de retenção de Dados Pessoais de acordo com as
Leis da República Federativa do Brasil, especialmente à Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD), nº 13.709/18 e, os dados pessoais serão armazenados
somente pelo tempo que forem necessários para cumprimento das finalidades para
as quais foram recolhidos, salvo se houver qualquer outra razão para sua
manutenção como, por exemplo, cumprimento de quaisquer obrigações legais,

regulatórias, contratuais, entre outras permitidas obedecendo às lei aplicáveis em
nosso País.
O período de retenção adequado para cada tipo de dado pessoal coletado, depende
de uma análise técnica a qual considera sua natureza, necessidade de coleta e
finalidade para a qual ele será tratado, inclusive às eventuais necessidades de
retenção para o cumprimento de obrigações ou o resguardo de direitos da Systherm,
incluindo ainda aquelas determinada na CLT quando o(a) Candidato(a) alcançar a
tão sonhada vaga de emprego.
Os dados pessoais e sua privacidade, poderão ser mantidos sob nosso tratamento
durante o seu recrutamento e caso aprovado(a) para fazer parte do nosso time,
pode, continuamente, permanecer enquanto perdurar a relação de emprego entre o
empregado e o empregador e, dispondo as leis vigentes no Brasil, para além da
demissão por prazo determinado e/ou indeterminado sob a ótica da LCT e à LGPD.
Caso você não seja aprovado na fase de recrutamento e seleção da Systherm, fica,
desde já, ciente de que o prazo de armazenamento dos dados pessoais especificados
na página 4 é de 2 (dois) anos, a contar do recebimento.
Sem prejuízo, os dados pessoais coletados poderão, sempre que requisitado pelo(a)
Candidato(a) titular dos dados pessoais e sendo possível, serem excluídos da base
de dados da Systherm desde que respeitada as obrigações legais, inclusive à CLT e
de direitos.
7. COMO A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS É GARANTIDA
PELA SYSTHERM?
Nossa responsabilidade, além de levar aos nossos clientes a mais alta tecnologia e
qualidade em nossos produtos, é cuidar dos seus dados pessoais assim como
cuidamos de todos os nossos clientes e utilizá-los somente para as finalidades
descritas nesse Aviso e àquelas recepcionadas pelas Leis da República Federativa
do Brasil, especialmente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nº
13.709/18.

Para assegurar a sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais, a Systherm
adota inúmeros recursos, proporcionais e razoáveis de segurança tecnológica
avançada, para garantir o zelo de todos os dados tratados, inclusive impondo aos
seus fornecedores, parceiros ou terceirizados que necessitam tratar seus dados
pessoais, em razão da natureza de seus respectivos serviços, a utilizarem, sempre
que possível, a mesma política e padrões de proteção empregada pela Systherm.
Vale lembrar que sua atuação é fundamental para a manutenção de um ambiente
seguro para todos. Caso você identifique ou tome conhecimento de qualquer fator
que comprometa a segurança dos seus dados na sua relação com a Systherm, entre
em contato conosco por meio das informações de contato indicadas neste Aviso de
Privacidade.
8. LEGISLAÇÃO E FORO.
O presente Aviso de Privacidade para Candidatos a Emprego e Candidatos
Aprovados será regido e executado de acordo com as Leis da República Federativa
do Brasil, especialmente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), nº
13.709/18, sendo competente o foro da Comarca de Indaiatuba, estado de São
Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste documento.
9. ENTRE EM CONTATO COM A GENTE
O(A) Candidato(a) que necessitar contatar a Systherm ou, acreditando que seus
dados pessoais foram tratados de maneira incompatível com este Aviso de
Privacidade e, com as suas escolhas enquanto proprietário dos seus dados pessoais,
sem prejuízo de esclarecer eventuais dúvidas sobre os itens aqui elencados, realizar
comentários, sugestões e conhecer a maneira como tratamos seus dados pessoais,
poderá

enviar

um

e-mail

diretamente

para

a

Encarregada

(myllena.sampaio@systherm.ind.br)
10. ATUALIZAÇÃO NESTE AVISO DE PRIVACIDADE
Buscando melhorar os nossos serviços e a forma como operamos nossas políticas de
privacidade, este Aviso de Privacidade poderá passar por atualizações para refletir

as melhorias realizadas e às nossas práticas em matéria de Dados Pessoais. Desta
forma, recomendamos a visita periódica desta página para que você tenha
conhecimento sobre as modificações efetivadas pela Systherm.

TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
A Systherm do Brasil Indústria e Refrigeração Ltda (“Systherm”) respeita a sua
privacidade e a proteção dos seus dados, em estrita observância da Lei Geral de
Proteção de Dados. Para que possamos receber o seu Currículo Vitae, contendo
todos os seus dados pessoais espontaneamente fornecidos por você, enquanto
titular de dado, a Systherm precisa que você expresse a sua manifestação livre de
vontade, nos termos abaixo indicados.
O tratamento desses dados seguirá, rigorosamente, as diretrizes do nosso Aviso de
Privacidade para Candidatos a Emprego e Aprovados, disponível no endereço
eletrônico: www.systherm.ind.br.
Feitas essas considerações, a Systherm solicita o seu consentimento para as
seguintes finalidades:
[

]

envio de comunicações a respeito da atividade da fase de

recrutamento e seleção, por meio de SMS, WhatsApp, e-mail ou contato telefônico.
Por outro lado, e para todos fins e efeitos de direito, declaro ciência de que a
Systherm poderá subcontratar terceiros prestadores de serviço para desenvolver
atividades relacionadas à fase de recrutamento e seleção, momento em que
receberão acesso aos dados pessoais estritamente necessários para o alcance da
finalidade, nos termos do princípio da necessidade previsto na Lei Geral de
Proteção de Dados.
Caso você queira informações sobre os seus dados, exercer seus direitos previstos
na Lei Geral de Proteção de Dados ou revogar este termo de consentimento, acesse
o Portal de Privacidade no site da Systherm. Em caso de dúvidas, não hesite em
contatar

a

Encarregada

pelo

seguinte

endereço

de

e-mail:

myllena.sampaio@systherm.ind.br.
_________________________________
Nome completo:

_________________________________________________________

