Termo de privacidade de recrutamento da Coloplast
Durante um processo de recrutamento, a Coloplast A/S, Holteddam 1, 3050, Humblebaek, Dinamarca e suas
empresas afiliadas e subsidiárias (“Coloplast”) garantem que os dados pessoais sejam tratados com cuidado e
de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. As empresas Coloplast que divulgam os cargos para os quais
você está se candidatando ou que são responsáveis pelo contato sobre tais cargos da Coloplast são chamadas
de controladoras dos dados. Mais informações e dados para contato sobre as empresas Coloplast podem ser
encontrados aqui.
Em relação ao recrutamento e testes de candidatos, a Coloplast processa as informações que você fornece, o
que pode incluir seu nome, informações para contato, recomendações, currículo, certificados acadêmicos e de
treinamento, transcrições de notas e resultados de testes e, com seu consentimento prévio, opiniões de
empregadores anteriores e seu histórico criminal (“seus dados pessoais”). Processamos os seus dados pessoais
para realizar os processos de recrutamento e aprimorá-los. Os artigos 6(1)(f) (legítimo interesse), 9(2)(f)
(reivindicações legais) e, se consentir, 9(2)(a) (consentimento) do Regulamento Geral de Proteção de Dados da
União Europeia (RGPD) formam a base legal para como a Coloplast processará seus dados.
Os funcionários da Coloplast processarão seus dados exclusivamente para os fins especificados. Em certos
casos, a Coloplast utilizará sistemas em plataformas terceirizadas ou envolverá terceiros no processamento (por
exemplo, empresas de teste e recrutamento externas). Tais casos implicarão na transferência de dados para
terceiros, mas somente para os fins especificados e por meio de instruções dadas pela Coloplast. Os dados
poderão ser coletados e processados na rede da Coloplast, o que pode resultar em processamento dos seus
dados pessoais fora da Área Econômica Europeia. Em tais casos, será garantido um nível adequado de proteção
pelos terceiros, sujeitos às cláusulas contratuais padronizadas sobre proteção de dados adotadas pela UE ou a
um mecanismo de certificação aprovado pela UE sobre proteção de dados. Para maiores informações, consulte
um gerente de proteção de dados da Coloplast (veja os detalhes abaixo).
Seus dados pessoais serão mantidos por um período de seis meses após o fim do processo de recrutamento, a
não ser que seja dado seu consentimento separado, permitindo que a Coloplast mantenha seus dados pessoais
para outras posições futuras (neste caso, eles serão mantidos até você retirar o seu consentimento ou até que a
Coloplast deixe de considerar as informações como relevantes) ou as leis locais permitirem uma retenção maior
para certos propósitos. Independentemente do acima exposto, os Dados de Candidatos relacionados aos
processos de recrutamento nos Estados Unidos e no Canadá serão mantidos por um período de até três anos
após o fim do processo de recrutamento, e os Dados de Candidatos relacionados a processos na Finlândia serão
mantidos por até um ano após o término do processo de recrutamento.
Quais são meus direitos?
Você pode entrar em contato com privacyrequests@coloplast.com a qualquer momento para solicitar:
•
•
•
•
•

Acesso aos seus dados
Correção ou exclusão dos seus dados
Restrições sobre o processamento dos seus dados
O recebimento dos seus dados em formato acessível por máquina (portabilidade de dados).
Retirada dos consentimentos fornecidos à Coloplast sobre o processamento dos seus dados

O exercício dos direitos acima não resultará em nenhuma consequência adversa a você. Caso deseje saber
mais sobre como a Coloplast processa dados pessoais, acesse www.coloplast.com/global/privacy-notice.
A Coloplast designou um gerente de proteção de dados. Caso tenha qualquer dúvida sobre a forma como a
Coloplast processa dados pessoais, entre em contato com nosso gerente de proteção de dados pelo e-mail
dataprotectionoffice@coloplast.com ou envie uma carta à Coloplast aos cuidados do gerente de proteção de
dados. Reclamações sobre o método de processamento de dados da Coloplast também devem ser enviados ao
nosso gerente de proteção de dados. Caso esteja insatisfeito com a forma como a Coloplast trata as
reclamações recebidas, você tem o direito de cadastrar outra reclamação com a autoridade de supervisão
relevante. A autoridade relevante na Dinamarca é a Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
Como posso entrar em contato com a Coloplast?
Entre com contato com a Coloplast pelo e-mail recruitment_HQ@coloplast.com se tiver qualquer dúvida sobre os
processos de recrutamento.

