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Política de Privacidade do Candidato
Última Atualização: 13 de fevereiro de 2017
A The Nature Conservancy (“TNC”) valoriza a sua confiança e está comprometida com a
administração responsável, uso e proteção de informações pessoais. Esta Política de Privacidade do
Candidato (“Política”) descreve as nossas diretrizes com relação a todas as informações que
coletamos por meio da sessão Carreiras em nosso website (acesso em nature.org/careers) (“Site de
Carreiras”), em relação a sua candidaturapara uma vaga de emprego ou estágio com a TNC ou uma
de nossas afiliadas. Informações pessoais enviadas por meio de outras áreas do website da TNC ou
de uma de nossas afiliadas serão utilizadas de acordo com a nossa Política de Privacidade geral
online.
Seu Consentimento
Por favor, leia a presente Política de Privacidade do Candidato com atenção e indique a aceitação de
seus termos clicando no botão de aceitação (“Eu li e concordo com os termos e acordos acima”). Se
você não aceitar esta Política, você não poderá se candidatar para uma posição online.
Ao concordar com esta Política de Privacidade do Candidato, você concorda que a sua informação
pessoal será enviada para os Estados Unidos ou qualquer outro país em que a TNC faça negócios, o
qual poderá ter um regime de proteção de informações diferente do país em que você mora.
INFORMAÇÕES COLETADAS
Nós poderemos solicitar as seguintes informações com relação à sua candidatura:
•

Nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, e outros dados para contato;

•

Nome do usuário e senha;

•

Status de autorização para trabalhar;

•

CV, currículo, carta de acompanhamento, experiência profissional prévia e informações de
escolaridade;

•

Qualificações;

•

Licenças profissionais e outras licenças relacionadas com o emprego, autorizações e
certificações obtidas;

•

Informações para recomendações; e

•

Quaisquer outras informações que você julgue adequado nos fornecer (e.g., preferências de
emprego, disponibilidade para realocação, salário atual, pretensão salarial, prêmios ou
associações profissionais).

Caso você envie informações pessoais que tenham caráter sensível, como informações relacionadas
a sua raça, cor, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, condição de veterano, ou
outras informações de semelhante teor, você expressamente autoriza a TNC a utilizar tal informação
de forma confidencial para fins de análise demográfica dos candidatos.
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Quaisquer informações que você envie por meio do Site de Carreiras deve ser verdadeira, completa
e não enganosa. O envio de informação imprecisa, incompleta ou enganosa pode acarretar na
rejeição de sua candidatura, durante o processo de candidatura ou como uma medida disciplinar,
incluindo a imediata rescisão do contrato de trabalho. Ademais, é sua responasbilidade assegurar
que a informação enviada não viola o direito de nenhum terceiro.
Caso você nos envie informações pessoais de uma referência ou de qualquer pessoa durante a sua
candidatura, é sua responsabilidade obter o consentimento de tal pessoa antes de enviar a
informação para nós.
Informação de Outras Fontes
A TNC poderá obter informações sobre você por meio de seus contatos indicados como referência
ou de relatórios de verificação de antecedentes com relação a sua candidatura, nos termos da
legislação aplicável.
USO DA INFORMAÇÃO
A informação enviada por meio do Site de Carreiras será usada pelo departamento de recrutamento
global da TNC, para fins de gerenciamento e planejamento, conforme permitido pela legislação local,
como:
•

processar a sua candidatura;

•

avaliar as suas habilidades e qualificações para o trabalho;

•

conduzir checagem de referências;

•

responder às suas perguntas e comunicações relacionadas à sua candidatura, e para enviar
informações relacionadas ao Site de Carreira e mudanças nos termos e políticas;

•

cumprir ou assegurar o cumprimento de quaisquer leis ou regulações; e

•

conduzir checagem de antecedentes caso nós façamos uma oferta para a vaga.

As suas informações serão adicionadas à base de dados dos candidatos internacionais da TNC e
poderão ser utilizadas para notificá-lo(a) sobre outras oportunidades na TNC e suas afiliadas, além
da vaga para a qual você se candidatar. Caso nós o contratemos, as suas informações pessoais
coletadas durante o processo de candidatura poderá ser adicionada ao nosso sistema de recursos
humanos e poderá ser utilizada para gerenciar o processo de novas contratações; quaisquer dessas
informações poderá ser adicionada aos seus registros de empregado e poderão ser usadas para
outros fins relacionados ao emprego.
A TNC também poderá utilizar esta informação conforme nós julgarmos necessário ou apropriado: (a)
conforme legislação aplicável, incluindo leis fora de seu país de residência; (b) para cumprir com
processos judiciais; (c) para responder a solicitações feitas por autoridades públicas ou
governamentais, incluindo autoridades públicas e governamentais fora do seu país de residência; (d)
para cumprir os nossos termos e condições; (e) para proteger as operações da TNC ou de quaisquer
de suas afiliadas; (f) para proteger os direitos, a privacidade, a segurança ou propriedades da TNC,
de nossas afiliadas, do candidato e/ou de terceiros; e (g) para assegurar que possamos adotar as
medidas cabíveis ou limitar os danos que possamos sofrer.
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Nós também poderemos utilizar a informação de forma anônima ou de forma agregada para analisar
tendências relacionadas a respostas a anúncios de emprego e para fins de preparo de estatísticas ou
relatórios.
O envio de informações para nós por meio do Site de Carreiras é vountário. No entanto, caso você
não envie informações suficientes, a TNC talvez não poderá considerar a sua candidatura ou, no
caso de você ser contratado(a), a sua promoção, transferência ou realocação.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
A TNC poderá divulgar informações pessoais para afiliadas que estejam envolvidas na avaliação de
candidatos para uma determinada posição. A TNC continuará responsável por informações pessoais
que sejam conjuntamente utlizadas por afiliadas. Nós disponibilizaremos a informação para as
equipes que tenham necessidade da informação para fins administrativos, como os departamentos
de recrutamento, recursos humanos e tecnologia da informação e o departamento para o qual você
está se candidatando.
A TNC poderá se disponibilizar informações pessoais para prestadores de serviço terceirizados,
como os administradores do Site de Carreiras, assitência em recrutamento, checagem de
antecedentes, e serviços similares.
A TNC também poderá compartilhar informações pessoais conforme acreditarmos necessário ou
apropriado: (a) conforme legislação aplicável, incluindo leis fora de seu país de residência; (b) para
cumprir com processos judiciais; (c) para responder a solicitações feitas por autoridades públicas ou
governamentais, incluindo autoridades públicas e governamentais fora do seu país de residência; (d)
para cumprir os nossos termos e condições; (e) para proteger as operações da TNC ou de quaisquer
de suas afiliadas; (f) para proteger os direitos, a privacidade, a segurança ou propriedades da TNC,
de nossas afiliadas, do candidato e/ou de terceiros; e (g) para assegurar que possamos adotar as
medidas cabíveis ou limitar os danos que possamos sofrer.
A TNC poderá compartilhar informações com terceiros no caso de qualquer reorganização, fusão,
venda, joint-venture, outorga, transferência ou outra transmissão no todo ou em parte de nossos
ativos e negócios (inclusive em conexão com falência ou procedimentos similares).
RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES
Nós reteremos informações pessoais pelo período necessário para assegurar o cumprimento dos
propósitos alinhados com esta Política, a não ser que uma retenção por período maior seja requerida
ou permitida por lei. Nós também poderemos reter as suas informações para o propósito de avaliar
se o seu perfil é adequado para outras oportunidades, e, nesse caso, nós o comunicaremos caso
você queira se candidatar. Nós poderemos remover informações pessoais de contas inativas de
nossa base de dados, sujeito a quaisquer obrigações legais ou regulatórias. Ademais, a TNC pode
remover informações pessoais sobre você (constantes do seu CV/currículo) de nossa base de dados
a qualquer tempo e sem necessidade de fornecer razões. Portanto, por favor retenha uma cópia de
suas informações pessoais que você nos enviar.
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COLETA PASSIVA DE INFORMAÇÕES: COOKIES E TECNOLOGIAS SIMILARES
Nós e nossos prestadores de serviços podemos usar “cookies” e outras tecnologias similares em
nosso Site de Carreiras. Por favor, consulte a nossa Política de Privacidade para maiores
informações.
ACESSO E RETIFICAÇÕES
Caso você se registre pelo nosso Site de Carreiras, você poderá acessar, rever, ou alterar as suas
informações pessoais armazenadas fazendo o login no Site de Carreiras e atualizando suas
informações cadastrais. O perfil atualizado será utlizado como padrão na próxima vez em que você
se candidatar para uma vaga usando a sua conta online. Para mudar informações pessoais que você
já tenha submetido para avaliação para uma posição específica, favor alterar o seu perfil e submeter
novamente a sua candidatura para a vaga. Nós recomendamos que você atualize as suas
informações rapidamente, caso haja alterações ou inconsistências.
Para outras informações que não estejam no seu perfil, você pode requisitar acesso a informações
pessoais que nós coletamos, ou a sua modificação ou eliminação, conforme permitido pela lei. Favor
enviar um email para nós em Recruiting@tnc.org ou nos contate em 4245 North Fairfax Drive, Suite
100, Arlington, VA 22203, ATTN Human Resources/Recruiting com a solicitação. Em sua solicitação,
favor deixar claro a quais informações pessoais você gostaria de ter acesso ou que foram alteradas,
ou as que você deseja que sejam apagadas de nossa base de dados, ou de outra forma especificar
as limitações que você gostaria de impor com relação a suas informações. Para sua proteção, nós só
poderemos implementar pedidos com relação a informações associadas a um endereço de email em
particular utlizado para nos enviar o seu pedido, e nós teremos que verificar a sua identidade antes
de acatar o seu pedido. Nós tentaremos cumprir com o seu pedido assim que for razozavelemente
praticável. Favor atentar para o fato de que certas informações pessoais podem não ser acessadas,
corrigidas ou apagas em conformidade com leis de proteção de informações.
SEGURANÇA
Nós buscamos a utilização de medidas organizacionais, técnicas e administrativas razoáveis a fim de
proteger informações pessoais dentro de nossa organização. Infelizmente, nenhuma transmissão de
dados ou sistema de armazenamento pode ser 100% seguros. Caso você tenha razões para
acreditar que as suas interações conosco não sejam mais seguras (por exemplo, caso você sinta que
a segurança de sua conta conosco está comprometida), favor nos notificar imediatamente

do

problema nos contatando de acordo com a sessão “Contate-nos” indicada abaixo.
Favor não nos enviar informações sensíveis por email. É de sua exclusiviva responsabilidade utilizar
apropriado grau de cuidado em suas comunicações conosco.
A TNC não terá qualquer responsabilidade, na medida permitida pela legislação local, para si, suas
afiliadas e subcontratadas, por quaisquer informações que coletemos por meio de sua candidatura e
que sejam extraviadas, mal utilizadas, acessadas ilegalmente, relevadas, alteradas ou destruídas, ou
que não sejam enviadas tempestivamente para o Site de Carreiras.
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LINKS PARA SITES DE TERCEIROS
O Site de Carreiras poderá conter links para outros websites. Esta Política não se aplica, e nós não
somos responsáveis, pela privacidade, informação ou outras condutas de terceiros, inclusive
quaisquer terceiros que operem qualquer website ou serviço que contenha um link no Site de
Carreiras. Esta inclusão de link no Site de Carreiras não implica na recomendação do site ou serviço
por parte da TNC ou de suas afiliadas. Nós recomendamos que você leia avisos legais contidos em
nosso site, inclusive as políticas de privacidade.
COMPROMETIMENTO COM A DIVERSIDADE
Nosso comprometimento coma diversidade inclui o reconhecimento de que nossa missão de
conservação é melhor assegurada pela liderança e contrbuição de homens e mulheres de diferentes
origens, crenças e culturas. O recrutamento e treinamento de pessoas para criar uma organização
inclusiva que reflita o nosso caráter global é uma prioridade, e nós encorajamos candidatos de todas
as culturas, raças, cores, religiões, gêneros, nacionalidades ou localidades, idades, tipos de
deficiência, orientações sexuais, identidade de gênero, militares, status de veterano ou outras
situações protegidas por lei.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A CANDIDATURAS PARA EMPREGO
O Site de Carreiras permite que você se candidate a posições em diferentes partes do mundo, um
benefício do nosso sistema de recrutamento global centralizado. Este Site de Carreiras é operado
nos Estados Unidos. Dessa forma, qualquer informação pessoal submetida pelo Site de Carreiras
será coletada nos Estados Unidos e estará sujeita a leis americanas. Contudo, caso você compartilhe
suas informações pessoais com uma afiliada localizada em outro país em sua capacidade de
potencial empregadora, a afiliada poderá nos enviar as suas informações pessoais de acordo com
esta Política. Qualquer decisão de contratação ou relacionada a vaga será feita pela afiliada, de
acordo com as leis do país onde as funções do cargo serão exercidas.
DO TRABALHO INFANTIL
O Site de Carreiras não é destinado a menores de 18 anos.
FUNCIONÁRIOS ATUAIS DA THE NATURE CONSERVANCY
Caso você seja um funcionário atual da TNC ou uma de nossas afiliadas, você deve ser qualificado
para se candidatar a differentes posições dentro da TNC pelo Site de Carreiras. Caso você aceite a
posição, seus programas de benefício poderão sofrer alterações. Favor consultar o departamento de
RH responsável pela nova posição para saber critérios de qualificação, programa de benefícios e
políticas de RH aplicáveis à nova posição.
O Site de Carreiras não é destinado a divulgação ou uso por qualquer pessoa ou entidade em
qualquer jurisdição ou país onde tal divulgação ou uso sejam contrários a lei ou regulação.
ALTERAÇÕES NA POLÍTICA
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Nós nos reservamos o direito de alterar esta Política a qualquer tempo para abranger novos eventos
na TNC, o Site de Carreiras ou alterações nas tendências de negócios ou jurídicas. Nós postaremos
a Política revisada no Site de Carreiras ou anunciar as mudanças na página oficial do Site de
Carreiras. Você poderá saber quando a Política foi revisada pela última vez consultando a legenda
“Última Atualização” no topo da Política. Quaisquer alterações serão efetivas a partir da postagem da
Política revisada no Site de Carreiras. Ao continuar a utilizar o Site de Carreiras após tais mudanças,
você estará concordando com os novos termos. Caso você não concorde com os termos desta
Política, no todo ou em parte, você poderá optar por não continuar a utilizar o Site de Carreiras.
CONTATE-NOS
Caso você tenha quaisquer dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato em Recruiting@tnc.org ou
4245 North Fairfax Drive, Suite 100, Arlington, VA 22203, ATTN Human Resources/Recruiting.
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