
 

AVISO DE PRIVACIDADE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

O KLA Advogados (“KLA”) preza pela segurança e confidencialidade das informações e 
dos Dados Pessoais fornecidos por pessoas interessadas em trabalhar conosco 
(“Candidatos”) e se compromete a cumprir com toda a legislação aplicável à proteção 
desses Dados Pessoais, incluindo, sem limitação, a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 
2018 (“LGPD”) e demais leis e regulamentos sobre Dados Pessoais que sejam aplicáveis 
ao KLA e aos Candidatos, conforme periodicamente publicadas (“Leis de Proteção de 
Dados Aplicáveis”). Por esta razão, adotamos as medidas necessárias para resguardar 
os direitos dos Candidatos, as quais podem ser encontradas neste Aviso de Privacidade 
de Recrutamento e Seleção (“Aviso de Privacidade”). 

Este Aviso de Privacidade fornece aos Candidatos informações sobre como o KLA Trata 
os Dados Pessoais e demais informações em apoio ao processo de recrutamento e 
seleção de Candidatos, e explica como são coletados, acessados, armazenados, 
u[lizados, processados, transferidos e divulgados os seus Dados Pessoais, e ainda, 
como permi[mos que o Candidato, acesse, re[fique, apague ou restrinja o Tratamento 
de seus Dados Pessoais. 

O KLA Tratará os seus Dados Pessoais de acordo com este Aviso de Privacidade e em 
consonância com as Leis de Proteção de Dados Aplicáveis.  

Iremos Tratar os seus Dados Pessoais e considerá-lo como um Candidato efe[vo com 
base no legí[mo interesse do KLA na par[cipação de candidatos em nossos processos 
sele[vos e em bancos de talentos, combinado com o interesse manifestado pelo 
Candidato nessa par[cipação ao se inscrever em novas posições e par[cipando de 
novos processos sele[vos.  
  É com base nesse fundamento legal que os dados são u[lizados para a coleta de 
Dados Pessoais por meio de terceiros, tais como, mas sem limitação, recrutadores e/ou 
plataformas de recrutamento, referências e provedores de verificação de antecedentes 
dos quais poderemos obter detalhes de alegações e/ou condenações por crimes 
(conforme aplicável). Caso você se recuse a enviar ou disponibilizar os seus Dados 
Pessoais, essa decisão poderá afetar sua capacidade de candidatar-se ou de receber 
uma oferta de emprego do KLA. 

Para fins deste Aviso de Privacidade, “Tratamento”, “Controlador”, “Operador”, “Titular 
de Dados”, “Dados Pessoais” e outros termos iniciados em letras maiúsculas e não 



 

definidos de outra forma nesse Aviso de Privacidade terão os significados a eles 
atribuídos na LGPD. 

Este Aviso de Privacidade não será considerado de qualquer forma como uma oferta ou 
contrato de emprego. 

Caso tenha qualquer dúvida, solicitação, preocupação ou apontamento, por gen[leza, 
entre em contato conosco através do canal indicado na Seção Contato. Estaremos à 
disposição para esclarecer as suas dúvidas da melhor forma.  

PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O KLA cumpre com as Leis de Proteção de Dados Aplicáveis, o que significa que seus 
Dados Pessoais serão: 

• usados de forma legal, justa e transparente; 
• coletados apenas para fins válidos, explicados a você com transparência e que 

não serão usados em qualquer forma que seja incompagvel com esses 
propósitos; 

• relevantes para os propósitos mencionados, e limitados apenas a esses 
propósitos; 

• precisos e atualizados; 
• man[dos apenas pelo tempo necessário para os propósitos mencionados; e 
• man[dos em segurança. 

DADOS PESSOAIS COLETADOS 

Precisamos dos seus Dados Pessoais para o processamento da sua candidatura a 
qualquer vaga de trabalho no KLA, e não poderemos considerar em um processo, 
qualquer Candidato que não forneça os Dados Pessoais necessários e completos para a 
nossa análise. 

Se você não fornecer as informações necessárias quando assim solicitado (e.g. 
evidência de qualificações profissionais ou educacionais ou histórico de trabalho), não 
poderemos processar sua candidatura com sucesso. Se, a gtulo de exemplo, exigirmos 
a realização de uma verificação de crédito ou a apresentação de referências para 
determinada função e você não nos fornecer os detalhes relevantes, não poderemos 
con[nuar com o seu processo. 



 

Para avaliar a sua candidatura para trabalhar conosco, coletamos alguns Dados 
Pessoais que representam a quan[dade mínima de Dados Pessoais necessária para 
tomarmos uma decisão sobre sua candidatura e entrarmos em contato com você sobre 
essa decisão. Coletaremos e trataremos as seguintes categorias de Dados Pessoais: 

• nome, histórico profissional, qualificações acadêmicas e quaisquer outras 
informações que você nos fornecer em seu curriculum vitae e carta de 
apresentação; 

• informações que você fornecer em nosso formulário de inscrição, se relevantes, 
incluindo gtulo, endereço, número de telefone, endereço de e-mail pessoal, 
data de nascimento e sexo; 

• qualquer informação que você nos fornecer durante uma entrevista; e 
• resultados de testes u[lizados como parte do nosso processo de seleção. 

Em alguns casos, o KLA poderá solicitar o histórico de antecedentes criminais de um 
Candidato, o número de sua carteira de habilitação ou outro documento oficial de 
iden[ficação, mas somente quando tal solicitação for permi[da pela legislação 
aplicável e quando for necessária em razão de condições específicas relacionadas ao 
cargo de interesse do Candidato. 

Também podemos coletar, armazenar e usar, caso você forneça seu consen[mento, os 
seguintes [pos de Dados Pessoais Sensíveis: 

• dados relacionados à sua raça ou etnia;  
• informações rela[vas a gênero e 
• informações sobre sua saúde, incluindo qualquer condição médica, saúde e 

doença. 

Os Dados Pessoais relacionados a saúde e raça/etnia, se aplicáveis, são considerados 
como Dados Pessoais Sensíveis, de acordo com as Leis de Proteção de Dados 
Aplicáveis, e serão Tratados com muito cuidado. Tais Dados Pessoais apenas serão 
Tratados caso a candidatura esteja relacionada a vagas para pessoa com deficiência 
(PCD) ou em razão de polí[ca de diversidade do KLA.  

TRATAMENTO E RETENÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O KLA Trata Dados Pessoais fornecidos nos termos desse Aviso de Privacidade para fins 
legí[mos de recursos humanos e empresariais, tais como iden[ficação e avaliação de 
Candidatos para a ocupação de cargos no KLA, manutenção de arquivos pessoais, 



 

análise do processo de contratação do KLA e condução de verificações de 
antecedentes, desde que tais ações sejam permi[das pela legislação aplicável.  Além 
disso, os Dados Pessoais poderão ser u[lizados para o cumprimento de obrigações 
legais e regulatórias do KLA. Caso um Candidato seja contratado pelo KLA, poderemos 
e passaremos a Tratar os Dados Pessoais desse novo colaborador de acordo com as 
polí[cas de proteção de dados aplicáveis aos colaboradores do KLA.  

A menos que você nos indique expressamente de outra forma, o KLA poderá reter e 
u[lizar os seus Dados Pessoais para considerá-lo para outros cargos.   

Os Dados Pessoais coletados pelo KLA serão objeto de Tratamento somente pelo 
tempo que for necessário para cumprirmos com as finalidades para as quais os 
coletamos, inclusive para fins de cumprimento de quaisquer obrigações legais, 
contratuais, de prestação de contas, defesa em processos administra[vos ou judiciais 
ou requisição de autoridades competentes. 

Manteremos seus Dados Pessoais até o processo de recrutamento ser concluído ou 
enquanto [vermos interesse em seu perfil para outras oportunidades, caso você não 
seja contratado para a posição que [ver se aplicado, ou por mais tempo dependendo 
da legislação trabalhista aplicável, em caso de um possível processo. Caso o Candidato 
seja contratado, os Dados Pessoais ficarão armazenados pelo tempo aplicável de 
acordo com as polí[cas de proteção de dados do KLA aplicáveis a colaboradores. 

Para que seus Dados Pessoais sejam eliminados, você poderá entrar em contato com o 
KLA pelos canais de contato apresentados na Seção Contato. Caso sua candidatura 
tenha ocorrido por intermédio de uma agência e/ou plataforma de recrutamento, você 
deverá solicitar diretamente à agência e/ou plataforma de recrutamento o acesso ou a 
eliminação de seus Dados Pessoais. 

FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Somente as pessoas que tenham necessidade de ter conhecimento dos seus Dados 
Pessoais para fins de preenchimento de vagas em aberto no KLA têm acesso aos seus 
Dados Pessoais armazenados. Usaremos os Dados Pessoais que coletamos sobre você 
para as seguintes finalidades: 

• avaliar suas habilidades, qualificações e adequação ao trabalho; 
• realizar verificações de antecedentes e referências, quando aplicável; 
• comunicar-se com você sobre o processo de recrutamento; 
• manter registros relacionados aos nossos processos de contratação; e 



 

• cumprir requisitos legais ou regulamentares. 

É do interesse legí[mo do KLA decidir se o designará para a contratação na vaga 
pretendida, avaliando se a sua contratação será benéfica para o nosso negócio. 
Também precisamos Tratar os seus Dados Pessoais para decidir se celebramos um 
contrato com você. 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

O KLA poderá transferir Dados Pessoais a terceiros para habilitá-los a desempenhar 
determinados serviços para o KLA, como por exemplo os fornecedores contratados 
para verificação de antecedentes. Tais terceiros têm acesso a Dados Pessoais 
unicamente com o propósito de desempenhar os serviços para os quais foram 
contratados. 

Poderá ser solicitado ao KLA que divulgue determinados Dados Pessoais a outros 
terceiros - como, por exemplo, autoridades legais - quando tal solicitação for permi[da 
pela legislação aplicável ou em caso de emergências que exigirem tal divulgação.  

O KLA poderá, se necessário, transferir os Dados Pessoais coletados no Brasil para 
armazenamento em nuvem localizada no Estados Unidos da América, nos termos do 
art. 33, inciso IX da LGPD. 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”) ainda não emi[u uma decisão 
de adequação para os Estados Unidos da América, no entanto, para assegurar um nível 
adequado de proteção sobre os seus Dados Pessoais, formalizamos um Contrato ou 
Polí[ca com os agentes de Tratamento envolvidos na Transferência Internacional de 
Dados. 

ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

O KLA toma todas as providências técnicas e organizacionais para proteger os Dados 
Pessoais de Candidatos contra perda, uso não autorizado ou outros abusos, garan[ndo 
um nível de segurança compagvel com as a[vidades realizadas pelo KLA. 

Os Dados Pessoais serão armazenados em um ambiente operacional seguro que não é 
acessível ao público. Nós nos esforçamos para proteger os Dados Pessoais que 
armazenamos, a par[r de medidas como (i) adoção de um programa de governança e 
privacidade; (ii) criação de equipe responsável pela Proteção de Dados Pessoais e um 
Encarregado de Proteção de Dados; (iii) criação de polí[cas de confidencialidade com 



 

seus colaboradores, (iv) restrições de acesso aos dados, dentre outras. Apesar disso, 
infelizmente não podemos garan[r total segurança. O uso não autorizado de contas, 
falha de hardware ou sooware e outros fatores podem comprometer a segurança dos 
seus Dados Pessoais a qualquer momento, por isso, nos ajude a manter um ambiente 
seguro para todos.  

Além de adotar boas prá[cas de segurança em relação a seus Dados Pessoais, estamos 
à disposição para ajudá-lo caso você iden[fique ou tome conhecimento de algo que 
comprometa a segurança dos Dados Pessoais. Nesse caso, por favor entre em contato 
conosco através do e-mail indicado na Seção Contato. 

DIREITO DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS 

Você tem o direito de (a) saber quais Dados Pessoais coletamos sobre Você, (b) 
atualizar ou corrigir os seus Dados Pessoais se Você acreditar que há uma inexa[dão, 
(c) solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de seus Dados Pessoais, 
observando as limitações legais, (d) solicitar a exclusão de seus Dados Pessoais, 
observando as limitações legais, e (e) solicitar a transmissão de seus Dados Pessoais 
para outro Controlador de Dados Pessoais. Não iremos discriminar Você por exercer 
qualquer um desses direitos, mas destacamos que a exclusão de seus Dados Pessoais 
pode impedir que o processo de recrutamento e seleção se desenvolvam, pois 
dependem do Tratamento de seus Dados Pessoais. 

Caso seja necessário, disponibilizamos o contato pelo canal indicado na Seção Contato 
para o exercício, pelos Titulares, das prerroga[vas previstas neste Aviso de Privacidade.   

CONTATO 

Caso deseje sanar quaisquer dúvidas ou queira encaminhar quaisquer apontamentos, 
sugestões e/ou reclamações a respeito da u[lização de seus Dados Pessoais e de nosso 
Aviso de Privacidade, sinta-se à vontade para nos contatar pelo e-mail 
privacidade@klalaw.com.br  

mailto:privacidade@klalaw.com.br
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