POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE
TRATAMENTO DE DADOS
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/07/2021
A WORKED RECRUTAMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.408.098/0001-20, com sede na Rua Santa Sofia, n. 36,
Jardim Santa Madalena, São José dos Campos, SP, CEP 12243-310, ora denominada WORKED,
respeita sua privacidade e esta política descreve que informações nós coletamos sobre você, como o
fazemos e utilizamos, com quem compartilhamos e que escolhas você tem quanto a isso,
subdividindo-se nos seguintes tópicos:
1) Que informações coletamos e como as utilizamos?
1.1) Informações relevantes para AMBOS os USUÁRIOS
1.2) Para Solicitação de Demonstração
1.3) Do USUÁRIO CLIENTE
1.4) Do USUÁRIO CANDIDATO
2) Como obtemos seu consentimento?
3) Nós compartilhamos informações de usuários nas formas e condições abaixo
descritas
4) Serviços de Terceiros
5) BANCO DE TALENTOS WORKED
6) BANCO DE TALENTOS DO USUÁRIO CLIENTE MANTIDO NA PLATAFORMA
7) Esta Política de Privacidade se aplica a Links que levam a sites Externos?
8) Como protegemos as informações e dados colhidos de você?
9) Uso de Cookies
10) Alterações Para Esta Política De Privacidade
11) Como você pode contatar a WORKED?
Esta Política de Privacidade se aplica para você utilizar o website localizado a
“https://plataforma.worked.com.br” assim como softwares e os serviços relacionados
(coletivamente denominados PLATAFORMA WORKED ou apenas PLATAFORMA), bem
como também qualquer outro meio pelo qual possamos coletar dados relacionados a você,
inclusive informações que você mesmo forneça fora do site - mediante e-mail, por exemplo.
Como continuamos a evoluir e a desenvolver nossa PLATAFORMA e serviços, você concorda
que deve ler e entender esta Política de privacidade além de aceitar e consentir com as práticas de
privacidade (e quaisquer usos e divulgação de informações sobre você) descritas nesta política.
SE VOCÊ NÃO ACEITAR ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, VOCÊ NÃO ESTARÁ
AUTORIZADO A UTILIZAR A PLATAFORMA WORKED.

1) Que informações coletamos e como as utilizamos?
1.1) Informações relevantes para AMBOS os USUÁRIOS
Quando você realiza o cadastro em nosso site como candidato ou cliente, também como
disponibilizador ou parte do processo de seleção para alguma vaga ou projeto,
coletamos as informações pessoais que você nos dá tais como: nome, e-mail, CNPJ, CPF
e endereço.
Os dados que coletamos serão usados para o processo seletivo e serão compartilhados
com a empresa ou pessoa física que disponibilizou a vaga e/ou o projeto para os quais a
seleção está sendo feita.
Quando você acessa nosso site, também recebemos automaticamente o protocolo de
internet do seu computador, endereço de IP, a fim de obter informações que nos ajudam
a aprender sobre seu navegador e sistema operacional.
Email Marketing será realizado apenas caso você permita. Nestes emails você poderá
receber notícias sobre nossa plataforma, novas vagas e novos projetos.
Informamos que tais dados serão tratados tendo por base legal especialmente o art. 7º,
IX, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei n. 13.709/2018.

1.2) Para solicitação de demonstração
Para o USUÁRIO CLIENTE realizar o seu CADASTRO na nossa PLATAFORMA, faz-se

necessário o prévio contato com WORKED, o que pode se dar mediante
SOLICITAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO na PLATAFORMA, com o atendimento
prévio e contato entre pessoa física com poderes na organização que representa
para fazê-lo e a WORKED, observado o previsto no Termos de Uso e Serviço do
Usuário Cliente.
Ao preencher os dados na página de SOLICITAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO, coletamos
informações pessoais e profissionais que você nos dá tais como:
● nome da empresa:
○ “curto” - nome fantasia; ou
○ “completo” - razão social;
● nome da pessoa física que está solicitando a demonstração para a empresa;
● e-mail profissional da referida pessoa física ou para contato da organização;
● Whatsapp profissional da referida pessoa física ou da própria organização para
contato.
A WORKED não compartilha dados pessoais tratados nesta etapa de pré-cadastro de
USUÁRIO CLIENTE com terceiros que não sejam membros da própria WORKED,
observado o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

1.3) Do USUÁRIO CLIENTE
Após você realizar o seu CADASTRO na nossa PLATAFORMA e ao preencher os dados
de seu perfil, coletamos informações pessoais e profissionais que você nos dá tais como:
● nome da empresa:
○ “curto” - nome fantasia
○ “completo” - razão social
● descrição aberta “Sobre Nós” - editável no perfil em “Descrição completa da

empresa”
○ esta é uma maneira de você falar sobre seu empreendimento abertamente,
●
●

●
●
●

●

para que possamos conhecê-lo um pouco mais.
cidade e estado em vista de haver vagas presenciais
email
○ essencial para o acesso à Plataforma
○ meio de contato para informar sobre andamento de processo seletivo
○ além disso, mediante aceite na plataforma, torna-se uma maneira de o
usuário receber as novidades que temos a oferecer
áreas de atuação
endereço eletrônico do site da empresa
endereço eletrônico do linkedin
○ para validar informações inseridas na plataforma, dado que o linkedin é
público, dificultando assim a apresentação de informações inverídicas,
imprecisas ou incongruentes
foto/logomarca

Informamos que tais dados serão tratados tendo por base legal especialmente o art. 7º,
IX, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei n. 13.709/2018.

1.4) Do USUÁRIO CANDIDATO
Após você realizar o seu CADASTRO na nossa PLATAFORMA, ao preencher os dados
de seu perfil e ao realizar inscrição para participar de um processo seletivo de vaga ou
projeto na condição de candidato coletamos as informações pessoais que você nos dá tais
como:
● nome:
○ “completo” - como consta de seu registro
○ “como deseja ser chamado”
● descrição aberta “Sobre Mim” - editável no perfil em “Breve descrição sobre

você”
esta é uma maneira de você falar sobre si abertamente, para que
possamos conhecê-lo um pouco mais.
faculdade e ano de conclusão
○ dados necessários em vista de alguns dos usuários clientes exigirem
formação específica para preenchimento de vagas/projetos
○ tais dados também são relevantes em se tratando de estágio
data de nascimento
cidade e estado
○

●

●
●

esta informação é importante para algumas vagas presenciais
Avaliação de Perfil MBTI
○ é relevante para selecionar a pessoa mais indicada para um determinado
tipo de serviço
whatsapp
○ importante meio de contato rápido
email
○ essencial para acesso à Plataforma
○ meio de contato para informar sobre andamento de processo seletivo
○ além disso, mediante aceite na plataforma, torna-se uma maneira de o
usuário receber as novidades que temos a oferecer
áreas de interesse
○ importante para saber seu alinhamento com determinada vaga.
currículo (arquivo a ser anexado no sistema ao preencher seu perfil)
endereço eletrônico do linkedin
○ para validar informações inseridas na plataforma, dado que o linkedin é
público, dificultando assim a apresentação de informações inverídicas,
imprecisas ou incongruentes
formação acadêmica
○ dado necessário em vista de alguns dos usuários clientes exigirem
formação específica para preenchimento de vagas/projetos
○ pode caracterizar um diferencial em determinadas vagas/projetos
formação não acadêmica
○ relevante para conhecermos outras habilidades, como hobbies, atividades
esportivas, culturais, culinárias... além da formação meramente
acadêmica
○ também pode nos trazer mais informações sobre seus gostos para áreas
de atuação e tipos de ambiente de trabalho.
histórico de experiências de trabalho
○ importante para vagas que exigem uma experiência anterior na área
específica ou correlata
histórico de experiências voluntárias
○ para conhecermos causas nas quais você se engaja, pois, em algumas
vagas/projetos, tal informação ajuda a entender se pessoa tem “fit
cultural”/alinhamento de princípios/valores com a empresa.
nível de idioma estrangeiro
○ algumas vagas/projetos demandam conhecimentos em alguma língua
estrangeira específica
foto
○ para fins de compor nosso cadastro e identificação dos usuários
candidatos
○

●

●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

Informamos que tais dados serão tratados tendo por base legal especialmente o art. 7º,
IX, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Lei n. 13.709/2018.

2) Como obtemos seu consentimento?
Ao utilizar os serviços oferecidos pela WORKED, você confirma expressamente que
está de acordo com os termos da presente Política de Privacidade e com os Termos e
Condições de Uso da WORKED, dando seu consentimento livre, informado e
inequívoco sobre a possibilidade de tratamento de seus dados pessoais, na forma da
legislação vigente.
Se pedimos por suas informações pessoais por uma razão secundária, como marketing,
vamos lhe pedir diretamente por seu consentimento, ou lhe fornecer a oportunidade de
dizer não.
E caso você queira retirar seu consentimento, como proceder?
Se, após fornecer seus dados, você mudar de ideia, pode retirar o seu consentimento
para a coleção de dados contínua, uso ou a divulgação de suas informações, a qualquer
momento, entrando em contato conosco pelo chat na própria PLATAFORMA.
Informamos também que de acordo com exposto no art. 18, da Lei 13.709/18 – Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais – todo USUÁRIO que for pessoa natural poderá solicitar
os seguintes direitos, como: Acesso aos seus dados pessoais; Correção de tais dados;
dentre outros previstos no referido dispositivo.
Todas as solicitações e seus direitos serão respeitadas e processadas, desde que
tecnicamente/razoavelmente viáveis, não violem nenhuma legislação e/ou regulação
vigentes, não sejam incompatíveis com a execução contratual e não impliquem em ônus
desproporcional para a WORKED.

3) Nós compartilhamos informações de usuários nas
formas e condições abaixo descritas:
Os dados pessoais coletados pela WORKED serão compartilhados com os usuários
CLIENTES para a realização da entrevista parte do processo seletivo. Tendo por
fundamento jurídico o legítimo interesse, pois essencial para a realização do serviço de
seleção de candidatos ou vagas.
Ainda pode ser compartilhado no caso de sermos obrigados por lei ou por ordem
judicial ou se você violar nossos Termos de Serviço.
Também haverá compartilhamento de seus dados caso sejamos obrigados pela lei ou por
ordem judicial para fazê-lo, assim como com terceiros conforme item “4” seguinte.

Haverá ainda o compartilhamento de dados, além daqueles que componham o perfil
público na PLATAFORMA, dos USUÁRIOS CANDIDATOS através do BANCO DE
TALENTOS WORKED, conforme disposto no item “5” desta Política.

4) Serviços de Terceiros
No geral, os fornecedores terceirizados usados por nós irão coletar, usar e divulgar suas
informações na medida do necessário para permitir que eles realizem os serviços
fornecidos.
Entretanto, certos fornecedores de serviços terceirizados, tais como gateways de
pagamento e outros processadores de transação de pagamento, têm suas próprias
políticas de privacidade com respeito à informação que somos obrigados a fornecer para
eles de suas transações relacionadas com pagamento de serviços prestados a USUÁRIOS
CLIENTES.
Para esses fornecedores, recomendamos que você leia suas respectivas políticas de
privacidade para que possa entender a maneira na qual suas informações pessoais serão
usadas por esses fornecedores, a exemplo do WHATSAPP e do LINKEDIN.
Em particular, lembre-se que certos fornecedores podem ser localizados ou possuir
instalações em jurisdições diferentes que você ou nós. Assim, se você quer continuar com
uma transação que envolve os serviços de um fornecedor terceirizado, então, suas
informações podem também serem sujeitas às leis da(s) jurisdição(ões) nas quais o
fornecedor de serviço ou suas instalações estão localizados.
Como um exemplo, se você está localizado no Canadá e sua transação é processada por
um gateway de pagamento localizado nos Estados Unidos, então suas informações
pessoais usadas para completar aquela transação podem estar sujeitas a divulgação sob a
legislação dos Estados Unidos, incluindo o Ato Patriota.
Uma vez que você deixe o site da nossa PLATAFORMA ou seja redirecionado para um
aplicativo ou site de terceiros, você não será mais regido por essa Política de Privacidade
ou pelos Termos de Serviço do nosso site.

5) BANCO DE TALENTOS WORKED
Os dados pessoais fornecidos, inclusive os constantes do BANCO DE TALENTOS
WORKED, são tratados ainda por nossos colaboradores (membros da WORKED como
empregados, terceirizados e estagiários), parceiros, o Encarregado de dados, os demais
agentes de tratamento e a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), de acordo

com o disposto nesta política e na legislação vigente, em especial a LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados).
Ao se cadastrar e/ou continuar utilizando a PLATAFORMA, o USUÁRIO CANDIDATO
permite que a WORKED mantenha seus dados no BANCO DE TALENTOS WORKED
para serem tratados pela equipe da WORKED competente para tanto, de modo a poder
receber, por exemplo, um lembrete sobre processos seletivos abertos ou até mesmo
convite para participar em seleções que USUÁRIOS CLIENTES contrataram a WORKED
para realizar segundo os parâmetros deles.
Os dados de USUÁRIOS CANDIDATOS constantes do BANCO DE TALENTOS
WORKED poderão ser COMPARTILHADOS com USUÁRIOS CLIENTES que contratem
com a WORKED para tanto, de modo a facilitar o contato, a participação em processos
seletivos e outras funcionalidades da PLATAFORMA, desde que haja a EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO do respectivo USUÁRIO CANDIDATO.
Ao se cadastrar na PLATAFORMA WORKED e para garantir o melhor serviço possível
ante as funcionalidades, o USUÁRIO CANDIDATO deve exprimir se concorda que seus
dados sejam compartilhados e tratados pelos USUÁRIOS CLIENTES (incluídos a
respectiva organização, seus membros e administradores) posto que o ACESSO de tais
usuários é AUTORIZADO OU NÃO POR VOCÊ AO BANCO DE TALENTOS WORKED
no momento do seu cadastro.
Você pode ainda, a qualquer tempo, desativar ou ativar o compartilhamento de seus
dados no BANCO DE TALENTOS WORKED para acesso por USUÁRIOS CLIENTES,
observando-se os dados em processos de seleção ativos nos quais você participe, atos
realizados enquanto persistia a autorização para tratamento no referido banco de dados
e outras situações abarcadas por esta política, pelos termos de uso do USUÁRIO
CANDIDATO e os termos de uso do USUÁRIO CLIENTE e pela legislação vigente, em
especial a LGPD.

6) BANCO DE TALENTOS DO USUÁRIO CLIENTE
MANTIDO NA PLATAFORMA
Quando o USUÁRIO CANDIDATO se inscreve ou participa em processos seletivos de
determinado USUÁRIO CLIENTE, bem como também quando é convidado para
participar de um processo, sendo parte do BANCO DE TALENTOS WORKED, seus
dados podem ser tratados, observada a legislação vigente e em especial a LGPD, e
mantidos dentro da PLATAFORMA em BANCO DE TALENTOS específico por parte do
respectivo USUÁRIO CLIENTE o qual deve prezar pela segurança e a proteção das
informações, não podendo compartilhar com terceiros, salvo autorização expressa do
titular do dado e da WORKED.
É importante destacar que, ao se inscrever em processo seletivo, seus dados serão
mantidos na base de dados do respectivo USUÁRIO CLIENTE e por este tratados até o

preenchimento da VAGA e o consequente encerramento do processo ou até quando dele
se retire o USUÁRIO CANDIDATO.

7) Esta Política de Privacidade se aplica a Links que
levam a sites Externos?
Quando você clica em certos links na nossa PLATAFORMA, eles podem lhe direcionar
para fora do nosso site, a exemplo do WHATSAPP e do LINKEDIN.
Não somos responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe
aconselhamos a ler as declarações de privacidade deles.

8) Como protegemos as informações e dados colhidos
de você?
Para proteger suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis e seguimos as
melhores práticas da indústria para nos certificar que elas não serão perdidas
inadequadamente, usurpadas, acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas.
Ao fornecer suas informações, elas são criptografadas usando tecnologia "secure socket
layer" (SSL) e armazenadas com uma criptografia MD5. Embora nenhum método de
transmissão pela Internet ou armazenamento eletrônico seja 100% seguro, nós seguimos
todos os requisitos da PCI-DSS e implementamos padrões adicionais amplamente
aceitos pela indústria.

9) Uso De Cookies
Os cookies utilizados em nosso site têm a finalidade única e exclusiva de gerar
estatísticas de acesso na PLATAFORMA. São coletados apenas dados como provedor de
acesso, sistema operacional, navegador (tipo, versão, opções habilitadas e plug-ins
instalados), configurações de vídeo (tamanho/resolução e quantidade de cores), data e
hora do acesso e páginas acessadas na PLATAFORMA. Não captamos informações como
endereços de IP ou de e-mail e outros dados pessoais, nem instalamos ou ativamos
nenhum tipo de programa, vírus, script, trojans ou similares que possam de alguma
forma comprometer sua segurança ou invadir sua privacidade

10) Alterações Para Esta Política De Privacidade
Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento,
então por favor, revise-a com frequência. Alterações e esclarecimentos vão surtir efeito
imediatamente após sua publicação no site. Se fizermos alterações de materiais para essa
política, iremos notificá-lo de que eles foram atualizados, para que você tenha ciência
sobre quais informações coletamos, como as usamos, e sob que circunstâncias, se usamos
e/ou divulgamos elas.
Se nossa empresa for adquirida ou fundida com outra empresa, suas informações podem
ser transferidas para os novos proprietários para que possamos continuar realizando
nossos serviços.

11) Como você pode contatar a WORKED?
Você pode entrar em contato com a WORKED via chat diretamente na PLATAFORMA
e/ou através do e-mail andre@worked.com.br.

