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Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados no Processo Seletivo da “Cross 
Conection”, abrange a coleta e o tratamento dos dados pessoais recebidos através do 
nosso site www.crossconection.com.br/trabalheconosco por meio do formulário de 
“Requerimento de Envio de Formulário de Inscrição do Candidato”.  
 

A PRESENTE POLITICA TEM COMO OBJETIVO: 
 
a) Esclarecer e Informar ao Candidato quais são os dados pessoais que coletamos, para 
qual finalidade e utilização, e se há o compartilhamento desses dados; 
b) Informar ao Candidato quais são os seus direitos em relação aos dados pessoais 
fornecidos no formulário; 
 
Todas as perguntas, solicitações ou notificações sobre esta Política de Privacidade e 
Proteção de Dados Pessoais devem ser enviadas para o e-mail 
dpo@crossconection.com.br   
 
Caso o Candidato não concorde com o conteúdo presente neste documento, destacamos 
que é absolutamente livre para decidir se pretende, ou não, seguir com sua candidatura. 
 
1. QUAIS SÃO OS DADOS QUE COLETADOS NO PROCESSO SELETIVO: 

 
a) Dados Pessoais, tais como: nome, data de nascimento, CPF, endereço, telefone e e-

mail. Esses dados tem por propósito confirmar a identidade do Candidato, assim 
como informar os meios de contato com o mesmo; 

b) Dados Pessoais, como: grau de escolaridade, formação técnica e/ou universitária e 
nível de conhecimento em informática e ou outros cursos extras, que tem como 
finalidade verificar se o conhecimento do Candidato é adequado à exigência da vaga, 
conforme exigido ao cargo; 

c) Carteira Nacional de Habilitação e Categoria: esse dado é coletado para vagas 
específicas, cuja uma das responsabilidades do colaborador é a condução de 
veículos; 

d) Indicação por colaboradores. Temos a cultura de valorizar e estimular nossos 
colaboradores a indicarem pessoas conhecidas a também fazer parte do nosso 
time. Por isso, saber da indicação é importante para nós, no entanto, a indicação não 
traz nenhuma ou qualquer vantagem sobre aqueles que não são de indicação; 

e) Experiências Profissionais anteriores, com o intuito exclusivo de sinalizar se o 
Candidato tem alguma experiência sobre a vaga pretendida. 

 
 

2. COMO TRATAMOS OS DADOS PESSOAS DOS NOSSOS CANDIDATOS: 
2.1. Os dados pessoais fornecidos e disponibilizados pelos Candidatos não são 
vendidos, cedidos ou fornecidos para fins financeiros, marketing e ou de pesquisas. 
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2.2. Esses dados são apenas disponibilizados para empresas do nosso grupo 
empresarial, com a única e exclusiva finalidade de ampliar a possibilidade do Candidato 
a ser contratado, por uma dessas empresas. 
2.3. Os dados são utilizados para a qualificação e análise do candidato no âmbito do 
respectivo Processo Seletivo, além de facilitar as tarefas de contato e admissão do 
Candidato, na hipótese de aprovação para a vaga. Essas informações ficam 
armazenadas na em um banco de dados, alocado na nuvem com acesso restrito aos 
profissionais de Recrutamento & Seleção e Departamento Pessoal da empresa. 
2.4. Os dados são tratados e operados por um Psicólogo Organizacional, que realiza o 
Processo Seletivo dentro do que rege a Lei Geral de Proteção de Dados, Código de Ética 
e Conduta do Psicólogo e às condutas não discriminatórias, bem como, outras normas 
regulatórias. 
2.5. Não revelamos os dados pessoais dos candidatos, exceto quando exigido por lei, 
regulamento, intimação ou similar, procedimento legal, pedido judicial ou 
governamental; se a revelação for necessária para investigar e nos defender contra 
quaisquer reclamações ou alegações infundadas dos candidatos, para manter a 
segurança de outras pessoas e para investigar eventuais fraudes. 
 

3. DIREITOS DO CANDIDATO: 
Os candidatos que enviarem seus dados por meio do “Requerimento de Envio de 
Formulário de Inscrição do Candidato” têm os seguintes direitos, a qualquer momento 
e mediante requisição, sem prejuízo de outros que estejam previstos neste documento, 
ou na legislação aplicável: 
a) Direito de Acesso aos Dados: direito de solicitar o acesso aos dados pessoais que 

são tratados pela Cross Conection; 
b) Direito de Correção e Atualização de Dados: o direito de solicitar a alteração ou 

atualização dos dados pessoais do Candidato sempre que estiverem incorretos, 
defasados ou incompletos; 

c) Direito à eliminação: direito de solicitar a exclusão dos dados pessoais, sendo certo 
que, no momento da exclusão dos dados o candidato deixará de fazer parte dos 
processos seletivos; 

d) Direito à portabilidade de dados: o direito de solicitar uma cópia dos seus dados 
pessoais em formato eletrônico; 

 
 

4. BANCO DE CANDIDATOS: 
4.1) A “Cross Conection”, com o objetivo de agilizar o processo seletivo, utiliza um 

Banco de Candidatos próprio que é consultado no momento de abertura do 
Processo Seletivo. Serão inseridos neste Banco de Consulta apenas os 
candidatos que autorizarem o uso de seus dados para tal finalidade. Os dados 
coletados para esta finalidade serão: Nome, CPF, Cidade, Telefone, E-mail, 
Formação Acadêmica, Conhecimentos Técnicos e Habilitação.  

            Os dados coletados serão armazenados em servidores próprios localizados no 
Brasil, bem como, em ambiente de uso de recursos ou servidores na nuvem, o 
que enseja neste último caso, transferência ou processamento dos dados fora 
do Brasil, cumprindo 5 disposições sobre transferência internacional de dados, 
conforme artigo 33 da LGPD ou demais normas aplicáveis. Ainda, os dados 
coletados serão armazenados em softwares de gestão da empresa e demais 



correlatos. Terá acesso a esses dados apenas os profissionais responsáveis 
pelo processo de Recrutamento e Seleção da empresa. 

4.2) Tempo de permanência dos dados: Os dados dos candidatos permanecerão 
neste Banco de Candidatos por um período de 120 dias. 

 
 

5. SEGURANÇA: 
5.1. A “Cross Conection” se preocupa em garantir a segurança no tratamento dos 

dados pessoais e se pauta nos pilares fundamentais: a confidencialidade, a 
integridade e a disponibilidade das informações que gerimos. Por isso, 
envidaremos nossos melhores esforços para proteção da informação, 
principalmente dados pessoais, aplicando as medidas de proteção 
administrativa e técnica necessárias e disponíveis à época, exigindo de seus 
fornecedores o mesmo nível aceitável de Segurança da Informação, com base 
em melhores práticas, a partir de cláusulas contratuais. 
5.2. Quando recebemos dados dos Candidatos utilizamos procedimentos 
rigorosos de segurança para impedir qualquer acesso não autorizado. 
5.3. Ainda, temos o compromisso de tratar os dados pessoais, de forma sigilosa 
e confidencial, mantendo-se em ambiente seguro e não sendo utilizados para 
qualquer fim que não os descritos na nesta Política, garantindo a proteção de 
direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade de cada 
Candidato, nos termos da LGPD. 
 

6. EXCLUSÃO DE DADOS: 
6.1 Após o encerramento do Processo Seletivo os dados de identificação dos 

candidatos que não solicitaram a inclusão dos seus dados no Banco de 
Candidatos terão os dados excluídos com exceção do Nome e CPF, assim como 
o motivo pelo qual não foi aprovado para a vaga. Essas informações ficarão 
armazenadas por um período de 6 meses com o objetivo de servir de consulta 
frente a solicitação ou questionamento do candidato.  
6.2 Para os candidatos que autorizarem a inserção dos dados no Banco de 
Candidatos, após o período de 120 dias a data de nascimento, endereço, telefone 
e e-mail serão excluídos, permanecendo apenas o nome, CPF e o motivo na não 
aprovação, como elucidado no item 6.1 por um período  
 

 
7. CONTATO: 

Em caso de dúvidas ou comentários para questões relacionadas com esta Política de 
Privacidade e Proteção de Dados, entre em contato pelo e-mail do DPO: 
dpo@crossconection.com.br 
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