Aviso de privacidade – Recrutamento e Seleção
Este Aviso de Privacidade (juntamente com as nossas políticas e quaisquer outros documentos
nele referidos) estabelece a base sobre a qual todos os dados pessoais que recolhemos ou que
são fornecidos por nós e por outras empresas do grupo Eurofins (que podem ser encontrados
em https://www.eurofins.com/ ) será processado por nós. Por favor, leia atentamente as
informações seguintes para entender nosso ponto de vista e as práticas sobre seus dados
pessoais e como vamos tratá-los.
Se você tiver alguma dúvida a respeito deste Aviso de Privacidade ou se quiser fazer uma
solicitação em relação às suas informações pessoais, entre em contato conosco através de
nosso ponto de contato:
Leandro Reis +55
19 2107 5500
leandroreis@eurofins.com
Informação do Contato
A pessoa encarregada do controle de suas informações pessoais (doravante denominada
“contato” ou “Eurofins”) é:
Leandro Reis
+55 19 2107 5500 - leandroreis@eurofins.com
EUROFINS BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS E AMBIENTAIS.
Rod. Eng ° Ermênio de Oliveira Penteado, s / n km 57,7, Prédio 1 - Condomínio Industriale Tombadouro - Indaiatuba / SP - CEP 13337-300
Quais informações você precisa fornecer?
Se está interessado em uma oportunidade publicada ou futura na Eurofins, deve fornecer-nos
o seu CV e quaisquer informações relevantes relacionadas. Você não tem qualquer obrigação
(incluindo estatutária ou contratual) de fazê-lo.
Você não deve nos fornecer quaisquer categorias especiais de dados pessoais, como dados
pessoais revelando sua origem racial ou étnica, suas opiniões políticas, suas crenças religiosas
ou filosóficas, sua filiação sindical, seus dados genéticos, seus dados biométricos, dados sobre
sua saúde ou dados relativos à sua vida sexual ou orientação sexual ou dados pessoais
relacionados a antecedentes criminais.
Se o seu CV contiver alguma das categorias especiais de dados pessoais acima, remova-o do
seu CV antes de enviá-lo para nós.
Essas categorias especiais de dados pessoais só serão solicitadas na medida exigida pelas
circunstâncias e pelas leis locais aplicáveis.
E se eu não quiser fornecer minhas informações pessoais?
Se você não concordar em nos fornecer seu currículo, não envie nenhum dado pessoal para
nós.
Quais informações pessoais coletamos e como? Coletamos
os seguintes dados pessoais:

• sua identidade (nome e sobrenome);
• sua ocupação e experiência profissional;
• sua experiência acadêmica;
• Seus dados de contato;
• sua adequação para um cargo;
• Caso você tenha sido convidado e participado de testes ou centros de avaliação, dependendo
do tipo de posição que estamos contratando ou do mercado local específico, informações
fornecidas por você durante esses testes ou centros de avaliação em respostas, assim como
seus resultados finais, pontuações e / ou característica do perfil pessoal, incluindo fatores de
personalidade e competências leves (como capacidade de trabalhar em equipe, criatividade,
assertividade, confiabilidade, adaptabilidade), habilidades lógicas, desempenho, habilidades
de linguagem, nível de conhecimento ou outras informações;
• suas opiniões e observações sobre o processo de recrutamento
Seus dados pessoais são coletados de várias fontes, como empresas de recrutamento e de
fontes públicas disponíveis (por exemplo, diretórios escolares, sites de empresas etc.), bem
como de sites de relacionamento profissionais como o LinkedIn e das referências que você
escolheu nos informar.
Por que usamos informações pessoais sobre você?
Seus dados pessoais serão armazenados, processados, usados e divulgados por nós para os
seguintes propósitos:
1. Para avaliar se o seu perfil se encaixaria em uma de nossas atuais ou futuras oportunidades
de emprego na Eurofins, e especialmente:
* Para avaliar os dados sobre você para outras vagas em qualquer empresa Eurofins; * Para
enviar as suas informações para outras empresas da Eurofins, a fim de candidatar-se a
empregos ou para avaliar a sua elegibilidade para empregos;
* Para permitir-lhe enviar o seu currículo e inscrever-se online para vagas de emprego na
Eurofins;
* Para responder às suas perguntas e dúvidas;
* enviar informações sobre vagas presentes e futuras da Eurofins, bem como convites para os
processos de recrutamento e se você consentiu - também a comunicação sobre nós e nossas
empresas, bem como eventos relacionados a recrutamento e carreira (como feiras de
emprego, dias de carreira, site) visitas de convidados que participaram ou foram organizados
pela Eurofins
* Para rastrear e medir sua experiência, na forma de questionários ou pesquisas específicos
(mas não limitados a eletrônicos e tradicionais) dos quais você decidiu participar,
relacionados ao processo de recrutamento da Eurofins do qual participa, bem como ao
recrutamento e à Carreira de eventos relacionados e organizados por nós ou em nosso
nome, a fim de melhorar nossos sistemas e / ou processos, bem como a qualidade de nossas
atividades relacionadas a recrutamento e carreira para (potenciais) candidatos.
2. Para não entrar em contato com você no futuro, se você não for retido em nossa lista de
talentos ou candidatos em potencial.
Em que base(s) de processamento confiamos para processar suas informações pessoais? Para
processar os seus dados pessoais, confiamos (i) no nosso interesse legítimo, através do
recrutamento de candidatos para preencher qualquer uma das nossas ofertas de emprego
presentes ou futuras dentro de uma das empresas do grupo Eurofins, (ii) em obrigações legais,
ou (iii) no seu consentimento, se aplicável.

Se você nos der o seu consentimento para processar suas informações pessoais para um
propósito específico, você poderá retirá-las depois?
Sim, você pode retirar seu consentimento integral ou parcialmente a qualquer momento,
acessando o seu Portal de Candidatos Pessoais aqui:
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
Quais direitos eu tenho sobre meus dados pessoais?
Você tem os seguintes direitos:
- Para acessar seus dados (você pode acessar seus dados pessoais em seu portal pessoal de
candidatos aqui: https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in )
- Para retificar seus dados (você pode corrigir seus dados pessoais em seu portal pessoal de
candidatos aqui: https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in )
- Para pedir a portabilidade dos dados que você nos forneceu;
- Para argumentar quanto ao processamento de seus dados, em cujo caso nós sugerimos que
você apague seus dados.
- Para restringir o processamento de seus dados;
- Para apagar seus dados (você pode excluir integralmente, ou parte de seus dados em seu
portal pessoal de candidatos aqui: https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in)
- Reclamar com uma autoridade supervisora.
Quais são os destinatários das minhas informações pessoais?
Podemos enviar seus dados pessoais:
- A terceiros que contratamos para fornecer serviços como verificações de referências,
verificações de qualificação e verificação dos detalhes fornecidos por terceiros, testes de RH
ou testes de habilidades;
- Para terceiros que desempenham funções em nosso nome e que também nos prestam
serviços, como consultores profissionais, consultores de TI que realizam testes e trabalhos de
desenvolvimento em nossos sistemas de negócios, empresas de pesquisa e parceiros de
terceirização.
- Para agências reguladoras ou judiciais, se acreditarmos de boa fé que somos obrigados por lei
a divulgá-las, a fim de cumprir qualquer lei ou ordem aplicável de um tribunal de jurisdição
competente, ou em conexão com processos judiciais.
- Também podemos passar suas informações para, ou permitir o acesso a tais informações
para afiliadas da Eurofins, que podem ser encontradas em https://www.eurofins.com/eles/ ,
para que elas possam usar suas informações pessoais da mesma maneira que nós
processamos, usamos e divulgamos suas informações conforme descrito acima.
As minhas informações serão transferidas para fora do Brasil?
Os seus dados pessoais podem ser transferidos para fora do Brasil, caso um dos destinatários
indicados acima esteja localizado fora do Brasil e apenas para países para os quais:
- você deu consentimento explícito;
- foram previstas garantias adequadas, como cláusulas de proteção de dados (que podem ser
encontradas em https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en ).
Mais especificamente, seus dados pessoais são transferidos para o SmartRecruiters

Por quanto tempo você manterá meus dados?
Seus dados pessoais serão armazenados por até 3 anos, a menos que você tenha dado seu
consentimento para processar suas informações pessoais.

