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INTRODUÇÃO

A VERO TRABALHO TEMPORÁRIO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ou simplesmente VERO

RH, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 07.126.165/0001-53, é uma empresa de seleção e recrutamento,

terceirização de mão de obra, assim como terceirização de serviços. Para divulgar os nossos serviços, as

vagas de empregos disponíveis, permitir que os candidatos interessados cadastrem os seus currículos,

disponibilizamos este Website.

O tratamento de dados pessoais, ou seja, a coleta, o armazenamento, processamento, compartilhamento,

dentre outras operações com os dados pessoais são essenciais em todas as atividades que realizamos e,

além disso, ao acessar o nosso site alguns dados pessoais podem ser objeto de tratamento. Saiba que a

VERO RH respeita a privacidade das pessoas e, sendo assim, está comprometida com a proteção dos

dados pessoais que lhe são confiados, adotando todas as medidas administrativas e técnicas que possam

garantir a mais ampla proteção e a garantia dos direitos dos titulares dos dados.

OBJETIVO DESTA POLÍTICA
E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

É explicar de forma clara como é feito o tratamento de dados pessoais pela VERO RH, para que você

possa, com total consciência, exercer os seus direitos enquanto titular dos dados quando:

(I) Enviar seu currículo ou participar do processo de recrutamento e seleção conduzido pela VERO

RH.

(II) For contratado pela VERO RH como trabalhador efetivo, temporário ou terceirizado.

(III) For empregado de empresa para a qual VERO RH presta serviços de Departamento de Pessoal /

Fechamento de Folha de Pagamento.

(IV) Navega pelo nosso website.
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O QUE SÃO DADOS PESSOAIS

Dados pessoais são todas as informações relacionadas a uma
pessoa e que sejam capazes de identificá-la, tais como o nome, o
número do RG, o número do CPF, o endereço, dados de saúde,
origem racial ou étnica, dado biométrico, dentre outros.

DADOS TRATADOS E
FINALIDADE DO

TRATAMENTO

Os dados pessoais tratados pela VERO RH variam conforme a
finalidade para a qual os coletamos, isto é, de acordo com o
serviço que será prestado variam não só os dados coletados como
a finalidade do tratamento, conforme se demonstra a seguir.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Para essa atividade coletamos apenas os dados necessários para avaliar se o perfil do candidato se
encaixa na vaga a ser preenchida. Normalmente os dados são informados espontaneamente pelo próprio
candidato em seu currículo, mas algumas vezes, outros dados são necessários para constatar a
adequação do candidato às exigências da vaga ofertada, tais como informações de escolaridade,
experiência profissional e referências, habilidades técnicas exigidas para o cargo. Os currículos enviados
são armazenados pelo período de 6 (seis) meses, e findo esse período são descartados de forma segura.
Se você enviou o seu currículo visando a participação em processo seletivo certo e determinado e não foi
aprovado, o seu currículo ficará armazenado pelo período indicado acima, mas você pode livremente
manifestar a sua discordância em relação ao armazenado, caso em que o currículo será descartado,
assim como todos os outros dados pessoais informados, observando-se rígidos protocolos de segurança.

ADMISSÃO, EXECUÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Os dados coletados são aqueles indispensáveis para a formalização e execução do contrato de trabalho,
todos eles exigidos em razão de lei ou convenção coletiva. Os dados são fornecidos pelo próprio titular,
diretamente à VERO RH ou a alguma empresa cliente da VERO RH e para a qual presta serviços.
Dentre outros dados são coletados os dados cadastrais como nome, endereço, número de documentos
de identificação; alguns dados sensíveis como fotografia e filiação sindical; dados bancários, dentre
outros, todos eles com a finalidade de cumprir obrigação legal ou garantir a execução do contrato de
trabalho. Findo o contrato de trabalho somente os dados exigidos por lei ficarão armazenados,
observando-se o tempo de armazenamento determinado, o que pode ser conferido em documento
próprio que pode ser acessado pelo link (inserir o link). Todos os dados pessoais necessários para a
celebração do contrato de trabalho, gerenciamento do contrato ao longo da relação de emprego até a
sua extinção, são processados por meio de software de gestão que segue rigorosos padrões de
segurança e dispõe de controles de acessos, de sorte que suas informações só são acessadas pelas
pessoas autorizadas pela VERO RH.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ao desenvolver essa atividade recebemos os dados que são coletados por nossos clientes, e na condição
de OPERADORA, realizamos o tratamento dos dados seguindo ordens dadas pelo cliente, mas sempre
com o compromisso de adotar todas as medidas de segurança que sejam necessárias para garantir a
máxima proteção aos dados pessoais que são compartilhados conosco.

DADOS PESSOAIS E
NAVEGAÇÃO NO WEBSITE

Quando você acessa o nosso site podem ser coletados alguns
dados que visam, especialmente, oferecer a você, usuário, uma
melhor experiência na navegação. Também se você quiser nos
enviar uma mensagem pelo site, solicitamos que você nos informe
o seu nome, e-mail e telefone, com objetivo de facilitar o
atendimento às suas demandas. O tratamento de dados no site
ocorre na forma abaixo.

COOKIES

No site são utilizados alguns cookies na navegação online, que têm diversas finalidades, sendo a
principal, o correto funcionamento do site. Além disso, também permitem que conheçamos as suas
preferências e, com isso, possamos aprimorar a sua experiência ao visitar o nosso site. Assim, ao acessar
o site, pequenos arquivos de texto serão armazenados pelo navegador de seu computador ou
smartphone e nestes arquivos serão salvas algumas informações suas.
Utilizamos os seguintes cookies: cookies essenciais, cookies de marketing, cookies funcionais e cookies
analíticos. Com exceção dos cookies essenciais, que são aqueles que permitem funcionalidades
essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede, e que não podem ser
desativados sob pena de mau funcionamento do site, todos os demais só serão aplicados se você os
ativar nas configurações, e que podem ser acessadas facilmente assim que você entra no site pela
primeira vez, ou a partir de 30 dias que aceitou os cookies pela última vez.

CADASTRO DE CURRÍCULOS

Pelo site você pode cadastrar seu currículo, mas nesse caso você será redirecionado para o site de outra
empresa de quem a VERO RH contrata software sob licença para sistematizar os processos de
recrutamento e seleção. Os dados que você fornecer ao realizar o cadastro, assim como o currículo que
você pode anexar se assim desejar, não serão inicialmente coletados ou armazenados pela VERO RH. O
software indica se você fez um cadastro para uma vaga disponível na VERO RH, e também ao procurar
um profissional com determinado perfil, a VERO RH pode acessar o seu cadastro ou currículo.
Assim, a política de privacidade que se aplica ao realizar o cadastro é aquela constante no endereço
https://www.lemeconsultoria.com.br/compliance/#privacidade da empresa fornecedora do software, a
qual compartilha os seus dados com a VERO RH para fins de recrutamento e seleção.
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ACESSO A DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E INFORME DE RENDIMENTOS

Também pelo site da VERO RH você que é nosso empregado pode acessar seus holerites e informe de
rendimentos (IRPF). Ao inserir o seu login e senha para ter acesso a esse serviço, você será
redirecionado para o site da G.infor, empresa parceira da VERO RH, e através do sistema Folha Fácil
você acessa os seus documentos. As informações constantes no holerite e no informe de rendimentos
(IRPF) são, portanto, acessadas e processadas pela G.infor, que também fornece e mantém as
credenciais para que você acesse esse serviço. Como você é redirecionado para o site da G.infor para ter
acesso a esses documentos, deve observar a política de privacidade daquela empresa. De todo modo já
nos certificamos de que o sistema Folha Fácil já segue rigorosos padrões de segurança, e está sendo
ainda mais aprimorado para garantir total confidencialidade das informações e completa conformidade
com as atuais demandas de privacidade.

COMPARTILHAMENTO DE
DADOS PESSOAIS

Ao disponibilizar os seus dados pessoais para a VERO RH, nos
comprometemos a não comercializar os seus dados, tão pouco
utilizá-los para finalidade diversa daquela para a qual foram
concedidos. Contudo, para o desempenho das atividades que
realizamos precisamos eventualmente compartilhar os seus dados
com órgãos governamentais, a exemplo do INSS, Caixa Econômica
Federal, autoridades judiciais, com prestadores de serviços
(Google, Contador etc.), mas sempre com o cuidado de fazer isso
da forma mais segura possível e com empresas também
comprometidas com a proteção dos dados pessoais. Também
armazenamos dados nas nuvens utilizando os serviços da AWS
(Amazon Web Services) na Virgínia/EUA.

QUAIS DIREITOS VOCÊ TEM
COMO TITULAR DE DADOS

PESSOAIS?

Direito de obter, mediante requisição expressa, a confirmação da
existência de tratamento, a correção de dados incompletos,
inexatos ou desatualizados e acesso aos seus dados pessoais.

Direito de obter, mediante requisição expressa, a portabilidade dos
dados a outro fornecedor.

Direito de obter, mediante requisição, a eliminação de dados
desnecessários, excessivos ou, ainda, se estiverem sendo tratados
em desconformidade com a Lei. Pode ainda requerer a eliminação
de dados tratados mediante o seu consentimento, exceto quando a
Lei autorize a manutenção dos dados.

Direito de obter informação acerca das entidades públicas e
privadas com as quais se realizou uso compartilhado de dados.
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Direito de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer
consentimento para o tratamento de dados pessoais e sobre as
consequências de não o conceder. Pode, ainda, revogar o
consentimento concedido, mas, nesse caso, o tratamento realizado
anteriormente à revogação permanecerá válido.

Direito de peticionar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) contra o controlador em relação aos seus dados pessoais.

Direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com
base em tratamento automatizado.

COMO SEUS DADOS SÃO
PROTEGIDOS?

Os dados são armazenados em bancos de dados relacionais e os
arquivos convencionais em estrutura de diretórios armazenados
internamente, com acesso restrito através de segurança mantida
por regras rígidas de firewall, bloqueio de resposta a tentativa de
intrusão, atualização de segurança conferida diariamente e acesso
interno restrito aos profissionais delegados especificamente para
tal, integrando nossa gestão multidisciplinar sobre
vulnerabilidades, ameaças e proteção aos dados sensíveis.

TEM DÚVIDA SOBRE ESSA
POLÍTICA?

Caso você tenha dúvidas em relação a essa política ou à forma
como os seus dados serão tratados pela VERO RH, ou ainda
queira exercer algum dos direitos em relação aos seus dados
pessoais, você pode entrar em contato com o nosso
ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS:

Rodrigo Souza
E-mail: rodrigo@verorh.com.br
Tel.: (11) 3150-7200

ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA
Esta política passará por constantes avaliações e aprimoramentos,
podendo ser atualizada sempre que necessário ou, no máximo, a
cada período de um ano.

VIGÊNCIA DESTA POLÍTICA Esta política entra em vigor em 30 de maio de 2021.
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