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DEFINIÇÕES: 
 
Neste documento: 
 

- “Dados Pessoais” significa informação que identifica ou é razoavelmente capaz de 
ser associada com você ou seu domicílio (ou, se aplicável, ao seu empregador). 

- “Política de Privacidade do Candidato  Vaga de Emprego” significa a versão 
corrente desta Política de Privacidade do Candidato a Vaga de Emprego na TNS. 

- “Nós” ou “TNS” significa Transaction Network Serviços de Tecnologia do Brasil 
Ltda., Empresa brasileira com sede em João Pessoa - PB e São Paulo - SP. 

- “Você” significa a pessoa que está se candidatando a uma vaga de trabalho em 
nossos websites.  

 
COMPROMISSO DE PRIVACIDADE 
 
Temos o compromisso de respeitar sua privacidade pessoal, de processar seus Dados 
Pessoais de acordo com o seu consentimento e de proteger quaisquer Dados Pessoais seus 
que coletamos. Esta Política de Privacidade do Candidato a Emprego se destina a 
descrever os processos de coleta, distribuição e proteção de Dados Pessoais, bem como 
seus direitos em relação aos seus Dados Pessoais, especificamente em relação à sua 
candidatura a um emprego por meio de nossos sites. Em nossos sites, você deverá indicar 
que leu e concorda com esta Política de Privacidade do Candidato a Emprego antes que 
você tenha a permissão de se candidatar a um emprego conosco. 
 
 
TIPOS DE DADOS PESSOAIS COLETADOS 
 
Em conexão com a sua candidatura para um emprego conosco, os Dados Pessoais 
coletados por nós incluem informações que você nos envia voluntariamente e podem 
incluir o seguinte: 

- Informações Biográficas: Isso inclui informações que você nos fornece sobre você, 
incluindo seu nome, apelido(s), nome(s) anterior(es), sexo, data de nascimento, 
endereço de e-mail, número de telefone celular, número de telefone residencial, 
endereço(s), classificação protegida(s), proficiência no idioma e outras 
informações necessárias para determinar sua elegibilidade e adequação para um 
trabalho conosco, bem como informações sobre você fornecidas a nós por seus 
empregadores atuais ou anteriores, instituições educacionais e colegas de trabalho. 



- Informações Educacionais: Isso inclui informações que você fornece sobre a 
história educacional, como nomes, locais e datas de frequência e graduação de suas 
escolas, escolas profissionais, faculdades e universidades, bem como os 
certificados, diplomas e graus concedidos, bem como informações nos fornecidas 
por suas instituições de ensino atuais ou anteriores. 

- Informação Profissional: Isso inclui informações que você fornece sobre seu 
histórico de emprego, como nomes, lugares e datas de empregadores anteriores 
ou atuais, os cargos que ocupou, qualificações profissionais (como licenças, 
autorizações, certificações e associações relevantes para seu histórico de trabalho), 
bem como as informações nos fornecidas por seus empregadores e colegas de 
trabalho atuais ou anteriores. 

- Informações de Preferência de Trabalho: Isso inclui informações que você fornece 
sobre as localizações geográficas, posições e remuneração que você busca, bem 
como sua disposição de se mudar. 

- Informação de entrevistas: Isso inclui as informações que você nos fornece (seja 
pessoalmente, por telefone, em uma reunião virtual, em papel ou de outra forma) 
no processo de nossa entrevista para um cargo conosco. 

- Outras informações: Isso pode incluir qualquer informação adicional que você 
voluntariamente nos forneça, ou disponibilize para nós por meio de um terceiro, 
no processo de sua inscrição para um emprego conosco. 

 
COLETA DE DADOS PESSOAIS 
 
O fornecimento de dados pessoais para a TNS em conexão com sua candidatura para um 
trabalho conosco é voluntário. No entanto, se você não nos fornecer certas informações, 
ou não fornecer informações suficientemente detalhadas, podemos ser incapazes de 
considerá-lo para um trabalho conosco. 
 
Na medida em que você voluntariamente nos fornecer seus Dados Pessoais em conexão 
com sua candidatura para um trabalho conosco, ou nos disponibiliza esses Dados 
Pessoais por meio de terceiros, podemos coletar esses Dados Pessoais das seguintes 
maneiras: 
 

- Dados pessoais que você fornece: Você pode nos fornecer seus Dados Pessoais 
(conforme descrito acima) quando nos contatar para saber sobre as vagas 
disponíveis; quando você se candidata a um emprego conosco (seja em nossos 
sites, por correio, por e-mail ou de outra forma); e / ou quando você entrevista 
conosco. 

- Dados pessoais recebidos de terceiros: Podemos receber informações sobre você 
de terceiros, incluindo empregadores atuais ou anteriores, instituições 
educacionais atuais ou anteriores e colegas de trabalho atuais ou antigos. 

 
USO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 



Podemos usar seus Dados Pessoais de várias formas, incluindo as seguintes: 
- Seleção, recrutamento e contratação de candidatos: Podemos usar seus dados 

pessoais para avaliar sua elegibilidade e adequação para uma ou mais posições 
conosco; para agendar e conduzir entrevistas com você; para nos comunicarmos 
com você a respeito de sua(s) candidatura(s) de emprego; para cumprir nossas 
obrigações legais (incluindo, por exemplo, nossas obrigações com as leis de 
igualdade de oportunidades de emprego); para avaliar e melhorar nosso processo 
de recrutamento; e para fins comerciais de rotina. 

- Venda de Dados Pessoais: a TNS não vende nenhum Dado Pessoal coletado no 
processo de candidatura à vaga de trabalho. 

 
RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
No momento em que coletamos seus Dados Pessoais em conexão com sua inscrição para 
um trabalho conosco, podemos armazenar tais Dados Pessoais com o propósito de avaliar 
sua elegibilidade e adequação para um ou mais cargos conosco. Além disso, após o 
processo de candidatura a emprego, podemos continuar a armazenar tais Dados Pessoais 
para fins de avaliação de sua elegibilidade e adequação para cargos futuros conosco. 
Também podemos reter certas informações obtidas de seus Dados pessoais, onde tais 
informações foram agregadas, desidentificadas, tornadas anônimas ou com pseudônimo 
de forma que não sejam mais capazes de identificá-lo, para fins de avaliação e melhoria 
de nosso processo de recrutamento. 
 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
Tomamos precauções para proteger os Dados Pessoais que coletamos e armazenamos. 
Todos os nossos funcionários, bem como todos os nossos prestadores de serviços que têm 
acesso aos Dados Pessoais, são obrigados a protegê-los e mantê-los confidenciais. No 
entanto, nenhum sistema ou transmissão de dados eletrônicos é totalmente seguro. Se 
você nos fornecer seus dados pessoais, o fará por sua própria conta e risco. Esperamos 
que você use medidas de segurança apropriadas para proteger seus Dados Pessoais. 
 
INFORMAÇÕES DE CONTATO A RESPEITO DE PRIVACIDADE 
 

- Contatar-nos: Você pode entrar em contato conosco a qualquer momento se tiver 
alguma dúvida sobre esta Política de Privacidade do Candidato a Emprego, para 
exercer seus direitos em relação aos seus Dados Pessoais, para registrar uma 
reclamação sobre como processamos seus Dados Pessoais ou para quaisquer 
dúvidas relacionadas à privacidade. Encaminhe todas as dúvidas e perguntas 
sobre privacidade ao nosso Diretor de Proteção de Dados no seguinte endereço de 
e-mail: privacy@tnsi.com 

- Contatar um Regulador de Privacidade: Se não ficar satisfeito com nossa resposta, 
você pode entrar em contato com o regulador ou agência de privacidade relevante 
em sua região. 



 
ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO CANDIDATO À VAGA 
DE TRABALHO 
 
Esta Política de Privacidade do Candidato a Emprego é revisada e atualizada 
periodicamente. A data da última atualização desta Política de Privacidade do Candidato 
a Emprego aparece no início deste documento. Nós nos reservamos o direito de modificar 
esta política a qualquer momento sem aviso prévio. 


