Declaração de
Privacidade
para
Candidatos a
Emprego
Descrição da declaração
Como parte de qualquer processo de recrutamento, o
DLL coleta e processa dados pessoais de candidatos a
emprego. A privacidade e a proteção de dados
pessoais são importantes para o DLL. Esta Declaração
de Privacidade delineia de forma transparente como
coletamos e utilizamos dados pessoais e atendemos as
nossas obrigações de proteção de dados.
Para dúvidas relacionadas a esta Declaração ou ao
processamento de dados pessoais em geral, entre em
contato conosco via: privacyoffice.brasil@dllgroup.com
[Esta Declaração de Privacidade foi atualizada pela
última vez em 02 de março de 2021.]
[Esta Declaração de Privacidade foi atualizada pela
última vez em [DATA] de 2020 [ou apenas] [DATA]]
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Quando essa Declaração de Privacidade se
aplica?
Esta Declaração de Privacidade é aplicável ao processamento de dados pessoais de qualquer
indivíduo que se candidata para um emprego ou cargo em Banco De Lage Landen Brasil
S.A. e DLL Corretora de Seguros Ltda. Estes podem ser funcionários em potencial,
administradores (supervisores) externos, equipe temporária, estagiários e outros indivíduos se
candidatando para um cargo (também referidos como 'você' ou 'seu').
Esta Declaração de Privacidade não se aplica a nossos (antigos) funcionários, clientes,
vendedores, negociantes, fornecedores e outros indivíduos. Para esses grupos, temos
Declarações de Privacidade separadas em vigor.
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Quem é o responsável pelo processamento de
seus dados pessoais?
Banco De Lage Landen Brasil S.A. e DLL Corretora de Seguros Ltda. ('DLL' ou 'nós')
processa seus dados pessoais de acordo com as leis aplicáveis de privacidade e proteção de
dados e conforme estipulado nesta Declaração de Privacidade (também doravante designada
como 'Declaração'). Com esta Declaração, queremos informá-lo de forma transparente sobre
as atividades padrão e fundamentações legais mais importantes sobre as quais processamos
seus dados pessoais.
Detalhes do contato:
Banco De Lage Landen Brasil S.A. é uma instituição financeira estabelecida sob a lei
brasileira.
Endereço: Avenida Soledade, 550 - 8° Andar - Porto Alegre - RS – Brasil, CEP 90 470-340
Telefone: (51) 2104-2500
CNPJ: 05.040.481/0001-82
Autoridade Supervisora: Banco Central do Brasil
DLL Corretora de Seguros Ltda. é uma sociedade privada de responsabilidade limitada
estabelecida sob a lei brasileira.
Endereço: Alameda Rio Negro, 500 - Torre A - 18º andar, sala 1803 - Alphaville Industrial –
Barueri - São Paulo – Brasil, CEP 06454-000
Telefone: (11) 3137-0410
CNPJ: 24.152.149/0001-54
Autoridade Supervisora: Superintendência de Seguros Privados
Somos uma subsidiária integral do Coöperatieve Rabobank U.A. ('Rabobank', e junto com as
suas subsidiárias o 'Grupo Rabobank'). Os dados podem ser compartilhados dentro do Grupo
Rabobank na medida do permitido por lei. Ao compartilhar os dados dentro do Grupo
Rabobank, cumprimos com as regras que acordamos dentro do Grupo Rabobank, o Código de
Privacidade do Rabobank para Dados de Funcionários, que serve como as Regras
Corporativas Vinculativas do Grupo.
Dúvidas sobre esta Declaração ou sobre o processamento de dados pessoais em geral podem
ser direcionadas para o nosso Privacy Office em privacyoffice.brasil@dllgroup.com
Um Encarregado de Proteção dos Dados do Grupo DLL ("DPO do Grupo DLL") foi nomeado
para o De Lage Landen International B.V. e suas subsidiárias. O DPO do Grupo DLL pode ser
contatado por e-mail via privacyoffice@dllgroup.com.
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Quais dados pessoais processamos?
'Dados pessoais' significa qualquer informação direta ou indiretamente relacionada a um
indivíduo ou qualquer informação que possa ser utilizada para identificar um indivíduo.
Os dados pessoais são 'processados' quando qualquer atividade ou conjunto de atividades é
realizado nos dados pessoais. Isso inclui a coleta, armazenamento, acesso, uso, transferência,
divulgação e remoção de dados pessoais.
Quando você se candidata a um emprego ou cargo no DLL, nós processamos os seguintes
dados pessoais:

Seu nome, endereço e detalhes de contato, incluindo endereço de e-mail e número de
telefone (celular);

Seu gênero, data e local de nascimento;

Detalhes das suas competências, habilidades, experiência e formação, por exemplo,
seu curriculum vitae (CV), histórico profissional, informações educacionais e
qualificações, referências de terceiros;

Suas preferências, por exemplo, país de preferência de emprego, áreas de interesse;

Dados gerados pela sua participação em avaliações comportamentais/cognitivas.
Você receberá mais informações sobre a natureza dessas avaliações antes de
participar de qualquer uma delas;

Informações relacionadas à triagem pré-emprego sobre integridade e capacidade,
dependendo do cargo ao qual você está se candidatando;

Sua nacionalidade e, se aplicável, seu direito de trabalhar no Brasil;

Suas fotografias e gravações de vídeo (filmagens do Circuito Fechado de Televisão
('CCTV')) quando você visita nosso escritório;

Informações sobre suas redes sociais e contas de gerenciamento instantâneo
(LinkedIn, XING);

Através de cookies ou tecnologias semelhantes, podemos coletar o endereço de IP,
tipo de dispositivo, tipo de navegador, configurações de idioma, os links que você clica
enquanto usa nossos sites e serviços, datas e horários de conexão a um site e outras
informações de comunicações técnicas.
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Nós também processamos categorias de dados
pessoais sensíveis?
As categorias especiais de dados pessoais são consideradas mais sensíveis. Estas podem ser
informações relacionadas a, por exemplo, condição de saúde ou dados relacionados à origem
étnica ou racial de uma pessoa.
Embora a Lei Brasileira de Proteção de Dados não trate os registros criminais como dados
pessoais sensíveis, entendemos a importância de tratar esse tipo de dados pessoais com o
devido cuidado. Por favor, esteja ciente de que como parte do nosso processo de triagem préemprego, nós também verificamos se você tem algum histórico criminal. Consultamos
(diretamente ou através de terceiros) bancos de dados de incidentes da indústria financeira e
sistemas de alerta nos quais, por exemplo, são registrados casos de fraude contra instituições
financeiras. A finalidade desses bancos de dados e sistemas é proteger os interesses das
instituições financeiras, nossos funcionários e clientes. Somente processamos dados pessoais
relativos ao antecedente criminal de uma pessoa ao avaliar se essa pessoa deve ou não ser
contratada.
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Como coletamos seus dados pessoais?
Coletamos seus dados pessoais das seguintes formas:
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quando você visitar o nosso site 'Trabalhando no Grupo DLL' (para mais detalhes, veja
a Declaração de Cookies: https://www.dllgroup.com/br/pt-br/cookie-statement;
se você preencher o formulário de candidatura no nosso site 'Trabalhando no Grupo
DLL';
se você nos enviar uma candidatura através de outros meios;
se você optar por ativar a função de alerta de emprego no nosso site 'Trabalhando no
Grupo DLL';
ao procurar candidatos adequados por meio de plataformas como bancos de dados de
CV e sites de redes profissionais;
através de e-mail ou telefone;
durante as entrevistas;
através de avaliações comportamentais/cognitivas;
realizando uma triagem pré-emprego sobre integridade e capacidade;
de terceiros (por exemplo, através de uma referência do seu empregador anterior ou
uma agência (de recrutamento) externa);
de filiais dentro do Grupo Rabobank (consulte o Parágrafo 8) e;
quando você visita um escritório do DLL, por exemplo, para uma entrevista através do
nosso registro de visitação e se estiver em operação via CCTV.

Para que fins e com que fundamentação legal
processamos seus dados pessoais?
Quando você se candidata para um emprego ou cargo no DLL, pediremos que nos forneça
com informações pessoais sobre você para que possamos avaliar a sua candidatura de
emprego. Se esta informação não for fornecida, nossa capacidade de considerá-lo como um
candidato adequado é limitada.
Por lei, todos a atividade de processamento de dados pessoais deve ter uma fundamentação
legal. Esta é uma razão justificável para processar seus dados pessoais. Para a maioria das
atividades de processamento através do processo de candidatura de emprego, nós confiamos
no 'interesse legítimo' como fundamentação legal. Entretanto, em alguns casos, temos a
obrigação legal de processar os seus dados pessoais.
Antes do processamento de dados pessoais, definiremos os objetivos do processamento e não
processaremos dados pessoais de forma que não seja compatível com esses objetivos. A
tabela abaixo mostra as finalidades de processamento, categorias de dados pessoais
envolvidas e em quais fundamentações legais nós confiamos:
Recrutamento, seleção, avaliação e nomeação de candidatos de emprego
(temporário e permanente) para o emprego ao qual se candidatou e para
oportunidades de emprego subsequentes.
Categorias de dados pessoais:

Informações de contato: por exemplo, nome e sobrenomes, endereço,
endereço de e-mail, número de telefone (celular)

Informações de emprego (antigo): por exemplo, nome do cargo, empregador
atual, histórico profissional, curriculum vitae (CV)
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Informações sobre formação: por exemplo, detalhes das suas qualificações
profissionais e/ou acadêmicas, que incluem diplomas, graus, habilidades em
idiomas, etc.
Informações financeiras: por exemplo, expectativas de salário (opcional)
Redes sociais e contas de gerenciamento instantâneo (LinkedIn, XING)
(opcional).

Fundamentação legal: interesse legítimo. Temos um interesse legítimo de selecionar e
recrutar os candidatos mais adequados para oportunidades de emprego dentro do DLL
e otimizar a qualidade e diversidade do nosso pessoal.
Para enviar alertas de emprego personalizados.
Categorias de dados pessoais:

Informações de contato: por exemplo, nome e sobrenome, endereço de e-mail.
Fundamentação legal: interesse legítimo. Temos um interesse legítimo de selecionar e
recrutar os candidatos mais adequados para oportunidades de emprego dentro do DLL
e otimizar a qualidade e diversidade do nosso pessoal.

Procurar e abordar candidatos adequados em plataformas como bancos de dados
de CV e sites de redes profissionais. Os dados pessoais que processamos a esse
respeito é limitado à informação que você disponibilizou nessas plataformas e às
suas configurações pessoais.
Categorias de dados pessoais:

Informações de contato: por exemplo, nome e sobrenome, endereço de e-mail

Informações de emprego (antigo): por exemplo, nome do cargo, empregador
atual, histórico profissional, curriculum vitae (CV)

Informações sobre formação: por exemplo, detalhes das suas qualificações
profissionais e/ou acadêmicas, que incluem diplomas, graus, habilidades em
idiomas, etc.
Fundamentação legal: interesse legítimo. Temos um interesse legítimo de selecionar e
recrutar os candidatos mais adequados para oportunidades de emprego dentro do DLL
e otimizar a qualidade e diversidade do nosso pessoal.
Para realizar a triagem pré-emprego sobre integridade e capacidade. Essa triagem
pode envolver reguladores para funções específicas.
Categorias de dados pessoais:

Informações de contato: por exemplo, nome e sobrenomes, endereço, data de
nascimento, país de nascimento

Categoria de dados pessoais: verificar se você tem antecedente criminal.
Fundamentação legal: Temos um interesse legítimo de garantir que contratamos
pessoal confiável e que não tenha antecedentes criminais.
Para realizar avaliações comportamentais/cognitivas.
Categorias de dados pessoais:

Informações de contato: por exemplo, nome e sobrenome, endereço de e-mail.
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Você receberá mais informações sobre a natureza dessas avaliações antes de
participar de qualquer uma delas.
Fundamentação legal: interesse legítimo. Temos um interesse legítimo em garantir
que a capacidade dos candidatos atenda aos nossos requisitos.
Para reservar acomodação e viagem para candidatos a empregos de fora da
cidade.
Categorias de dados pessoais:

Informações de contato: por exemplo, nome e sobrenome, endereço de e-mail,
cópia da cédula de identidade/passaporte.
Fundamentação legal: interesse legítimo. Temos um interesse legítimo de acomodar a
seleção e recrutamento do pessoal

Para celebrar e processar um contrato (de trabalho) com você.
Categorias de dados pessoais:

Informações de contato: por exemplo, nome e sobrenome, endereço, cópia da
cédula de identidade/passaporte, CPF, nacionalidade e estado civil.
Fundamentação legal: celebrar, executar e gerenciar um contrato.
Para realizar pesquisas.
Categorias de dados pessoais:

Informações de contato: por exemplo, nome e sobrenome, endereço de e-mail.
Fundamentação legal: interesse legítimo. Temos um interesse legítimo em adquirir
informações a fim de melhorar o nosso processo de candidatura de emprego e nossa
abordagem aos candidatos.
Para proteger a segurança física dos nossos negócios, instalações e ativos,
temos CCTV em operação nos nossos escritórios (quando você visita um dos
nossos escritórios para uma entrevista de emprego).
Categorias de dados pessoais:

Filmagens ou imagens.
Fundamentação legal: interesse legítimo. Temos um interesse legítimo de proteger a
segurança dos nossos ativos e membros que estão presentes nos nossos escritórios,
assim como a segurança geral do nosso escritório.
Para registrar os visitantes quando chegam em nosso escritório (quando você
visita um dos nossos escritórios para uma entrevista de emprego).
Categorias de dados pessoais:

Nome e sobrenome.
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Fundamentação legal: interesse legítimo. Temos um interesse legítimo em ter
monitoramento adequado de todas as pessoas que estão presentes em nosso prédio
para salvaguardar a segurança de nossos escritórios, assim como a sua.
Analisar visitas ao nosso site com o intuito de melhorar nosso site.
Categorias de dados pessoais:

Tipo de dispositivo, sistema operacional, tipo de navegador, configurações do
navegador, endereço de IP, configurações de idioma, datas e horários de
conexão a um site e outras informações de comunicações técnicas.
Fundamentação legal:



Temos um interesse legítimo de desenvolver e melhorar nosso site de forma
contínua.
Quando necessário, obteremos o seu consentimento (por exemplo, para
definição de perfil para buscas de emprego).

Quando indicamos que temos um interesse legítimo no processamento, levamos em
consideração que o nosso interesse legítimo não se sobrepõe aos seus direitos e liberdades
fundamentais.
Uma vez que tenha adquirido um cargo no DLL, os dados pessoais coletados serão
processados pelo nosso departamento de Recursos Humanos no arquivo de pessoal, de
acordo com a nossa Declaração de Privacidade para Membros.
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Como lidamos e protegemos os seus dados
pessoais
Somente o pessoal que precisar de acesso com o objetivo de considerar a sua candidatura de
emprego no DLL processará os seus dados pessoais. Todo o nosso pessoal está vinculado a
um dever de confidencialidade.
Estamos comprometidos a manter os seus dados pessoais seguros. Para evitar acesso ou
divulgação não autorizados, tomamos medidas técnicas, físicas e organizacionais para
resguardar e proteger seus dados pessoais. Essas medidas de segurança visam evitar que os
seus dados pessoais sejam utilizados de forma ilegítima ou fraudulenta. Em particular,
utilizamos medidas de segurança para assegurar a confidencialidade, integridade e
disponibilidade dos seus dados, assim como a resiliência dos sistemas e serviços que os
processam e a capacidade de restaurar os dados em caso de violação de dados. Sempre que
possível, visamos proteger seus dados pessoais utilizando pseudonimização ou medidas de
criptografia. Além disso, testamos, verificamos e avaliamos regularmente a eficácia das nossas
medidas técnicas e organizacionais a fim de assegurar melhorias contínuas na segurança de
processamento de dados pessoais.
Geralmente, processaremos os seus dados pessoais para as finalidades para as quais eles
foram originalmente coletados. Os dados pessoais também podem ser processados para uma
finalidade comercial legítima diferente da finalidade original (finalidade secundária), mas
somente se a finalidade secundária corresponder à finalidade original. Por exemplo, você se
candidata a um cargo que no final não se adequa a você, mas quando acharmos que você for
adequado para outro/cargo semelhante, podemos incluí-lo no processo para o outro/cargo
semelhante.
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Nós transferimos seus dados pessoais para
outras partes e/ou outros países?
a.

No Grupo

Somos uma subsidiária do De Lage Landen International B.V., que é uma subsidiária integral
do Coöperatieve Rabobank U.A. ('Rabobank', e junto com as suas subsidiárias o 'Grupo').
Seus dados pessoais podem ser compartilhados dentro do Grupo para finalidades legítimas,
quando essas entidades cumprem com as regras do Rabobank descritas no Código de
Privacidade do Rabobank para Dados de Funcionários. Este Código de Privacidade do
Rabobank descreve os requisitos que todas as entidades do Grupo no mundo todo devem
cumprir e garantir um nível adequado de proteção de dados pessoais e serve como as Regras
Corporativas Vinculativas do Grupo.
Por exemplo, a Equipe Global de Aquisição de Talentos do De Lage Landen International B.V.
tem acesso aos dados pessoais de candidatos a empregos em todo o mundo.
b.

Fora do Grupo

Se formos legalmente obrigados a fazer isso, transferiremos os seus dados pessoais a
terceiros. Por exemplo, às autoridades supervisoras.
Também envolvemos terceiros para processar dados sob as nossas instruções em relação a
finalidades para a qual coletamos seus dados pessoais. Por exemplo, envolvemos terceiros
para realizar a avaliação comportamental/cognitiva e a triagem pré-emprego.
Os terceiros que nos apoiam na prestação de serviços de recrutamento ou armazenam dados
pessoais para nós devem primeiro ser considerados confiáveis o suficiente a partir de uma
perspectiva de privacidade e proteção de dados. Só envolvemos terceiros se isso se adequar a
finalidades para as quais processamos seus dados pessoais. Além disso, esses terceiros só
podem ser envolvidos se celebrarem contratos adequados conosco, implementarem medidas
de segurança adequadas e garantir que os seus dados pessoais permanecerão confidenciais.
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Por quanto tempo armazenados seus dados
pessoais?
Nós não armazenamos seus dados pessoais por mais tempo do que o necessário para as
finalidades para as quais os coletamos. Além disso, levamos em consideração a legislação e
regulamentos aplicáveis quando os seus dados pessoais são armazenados, o que significa que
podemos utilizar diferentes períodos de armazenamento. Por exemplo, se a autoridade
supervisora nos obriga a armazenar certos dados pessoais por mais tempo ou se você fez uma
queixa que torna a manutenção de dados pessoais subjacentes necessária por um período
maior.
Excluiremos dados pessoais antes se você nos solicitar que deletemos os seus dados
pessoais, a menos que outra lei prevaleça. Em determinados casos, podemos usar períodos de
retenção diferentes. Por exemplo, se uma autoridade supervisora nos obriga a armazenar
certos dados pessoais por mais tempo, se você fez uma queixa que torna a manutenção de
dados pessoais subjacentes necessária por um período maior ou em casos específicos para
arquivamento, procedimentos legais ou para pesquisa histórica, científica ou finalidades
estatísticas.
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Quais direitos você pode exercer?
a.
Direito ao acesso, confirmação e retificação
Você pode nos pedir para confirmar se nós processamos seus dados pessoais. Você pode
também acessar seus dados pessoais processados por nós. Se você acredita que os seus
dados pessoais estão incorretos ou incompletos, então você pode nos pedir para retificar ou
complementar seus dados pessoais.
b.
Direito à eliminação (direito ao esquecimento)
Você pode nos pedir para apagar, anonimizar, bloquear ou excluir dados pessoais
desnecessários, excessivos ou não compatíveis - quando seus dados pessoais são
processados por nós. Além disso, você pode nos pedir para apagar um dado pessoal que
processamos com o seu consentimento. Se não tivermos obrigações legais ou razões
comerciais legítimas para reter seus dados pessoais, executaremos sua solicitação.
c.
Direito à portabilidade dos dados
Você tem o direito de nos pedir a portabilidade de dados a outro serviço ou fornecedor de
produto, mediante solicitação expressa, de acordo com as normas da autoridade nacional,
sujeitas a segredos comerciais e industriais.
d.
Direito à informação sobre compartilhamento
Você tem o direito de pedir informações de entidades públicas e privadas com as quais o
controlador controlou o uso compartilhado de dados.
e.
Direito sobre consentimento
Você tem o direito de perguntar informações sobre a possibilidade de não dar consentimento e
sobre as consequências da negação Se você nos deu o seu consentimento para
processamento específico dos seus dados pessoais, você pode, a qualquer momento, revogar
o seu consentimento. A partir desse momento, não estamos mais autorizados a processar os
seus dados pessoais.
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Como entrar em contato conosco em caso de
uma solicitação, dúvida ou queixa?
Para perguntas relacionadas a esta Política de Privacidade, entre em contato com o
responsável pelo escritório de privacidade em: privacyoffice.brasil@dllgroup.com
Se desejar exercer algum dos seus direitos, por favor preencha o seguinte formulário.
Envie um pedido ou reclamação

Responderemos dentro de um mês após o recebimento de sua solicitação. Em casos
específicos, será permitido prorrogar esse período por mais 2 meses. Para processar sua
solicitação, você será solicitado a fornecer informações suficientes para que possamos
identificá-lo. Você também pode ser solicitado a fornecer informações adicionais sobre sua
solicitação.
Faremos todo o possível para atender sua solicitação, pergunta ou reclamação em tempo hábil.
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Si cree su solicitud, pregunta o reclamación no ha sido gestionada en tiempo y forma, podrá
presentar una reclamación usando el mismo botón dentro de esta sección.
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Iremos atualizar esta Declaração de Privacidade?
Esta Declaração de Privacidade será atualizada periodicamente. Por exemplo, em caso de
requisitos legais adicionais ou se processarmos dados pessoais para novas finalidades.
Observe que você pode encontrar a versão mais recente desta Declaração no nosso site
workingatdllgroup.com.

