
Aviso de Privacidade

Com uma visão clara sobre processos seletivos, capacitações e consultorias eficientes, a Plooral reconhece a

importância em proteger as informações pessoais de todos os titulares que estão envolvidos em nossas

operações, sejam usuários pessoas físicas, clientes, parceiros, colaboradores ou terceiros. Nesse sentido,

buscamos alcançar uma cultura de privacidade adequada, atingindo excelência em nossos serviços

enquanto respeitamos o direito à privacidade.

Por meio deste Aviso de Privacidade, a Plooral Tecnologia S.A. (“Plooral”) esclarece como realiza o

tratamento de dados pessoais na empresa, tendo como pilares a transparência, legitimidade e outros

princípios basilares da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

1. Quais dados pessoais coletamos?

Uma pessoa física pode se cadastrar na Plataforma Plooral e encaminhar, voluntariamente, o currículo para

o nosso banco de dados, cedendo informações pessoais como: (a) nome; (b) e-mail; (c) telefone; (d)

endereço; (e) idade; (f) experiências e qualificações profissionais; (g) foto.

O tratamento de dados de pessoas físicas realizado pelas empresas e usuários da Plataforma Plooral – seja

na modalidade Hire, LX ou Salary – é de responsabilidade destes. A Plooral garante a segurança e execução

das funcionalidades da Plataforma, entretanto, não se responsabiliza pelo conteúdo, veracidade, licitude e

pela quantidade de dados que são gerenciados no uso da plataforma.

Asseguramos adotar as medidas necessárias para manter os dados protegidos enquanto oferecemos

funcionalidades para tornar o processo de capacitação e recrutamento e seleção eficaz, portanto,

esperamos que usuários pessoas físicas e empresas utilizem os dados de maneira ética.

Para enviarmos conteúdo sobre produtos, serviços e atualizações na Plooral que possam ser do seu

interesse, precisaremos de nome e e-mail para cadastro em nosso newsletter.

Para elaborar cotações ou possibilitar a demonstração da plataforma, coletaremos: (a) nome; (b) telefone;

(c) e-mail; (d) cargo.

Nós também precisaremos de informações necessárias à formalização de contratos com clientes,

fornecedores ou parceiros, como dados essenciais à qualificação destes e, principalmente, dados de contato

para realizar tratativas, cotações e prestar esclarecimentos: (a) nome; (b) telefone; (c) e-mail; (d)

informações profissionais.

2. Para quais finalidades os dados são tratados?

A Plooral tratará os dados pessoais para atender as seguintes finalidades:

i. Executar as funcionalidades da plataforma e atender às expectativas do usuário, tornando os

processos de recrutamento e capacitação mais eficazes;

ii. Formar banco de talentos;

iii. Permitir um recrutamento e capacitação estratégica e alinhado às necessidades do mercado;

iv. Facilitar a comunicação entre o usuário pessoa física e a empresa;
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v. Prestar atendimento eficiente, em casos de dúvidas ou esclarecimentos.

vi. Promover produtos, serviços e atualizações, encaminhando conteúdo de interesse aos titulares

cadastrados em nosso newsletter;

vii. estudar a interação dos usuários com nossos meios de comunicação online e aprimorar nossa

relevância em mecanismos de busca, bem como desenvolver melhorias em nossos canais como

acessibilidade, aprimoramento de conteúdo ou novas funcionalidades.

3. Por quanto tempo os dados são armazenados?

A Plooral armazenará os dados pessoais pelo tempo necessário para atender as finalidades legítimas e

especificadas neste Aviso, podendo armazenar por um período que exceda a relação contratual para

cumprir com obrigações legais. De todo modo, nos comprometemos com a confidencialidade e segurança

das informações mantidas conosco.

Os registros de acesso aos sites e plataformas serão armazenados por, pelo menos, 6 meses, de acordo com

o Marco Civil da Internet.

Os dados utilizados para envio de conteúdos de interesse relacionados a Plooral – e-mail marketing – serão

utilizados por nós até que você se oponha ao tratamento. Você pode se descadastrar através do link ao final

de nossos e-mails ou, ainda, enviar uma solicitação para nós.

4. Os dados serão compartilhados com terceiros?

A Plooral compartilhará seus dados com terceiros nas seguintes hipóteses:

a. sucessão empresarial, a exemplo de fusão, aquisição e incorporação, mantidas as finalidades e

condições mínimas de segurança e legitimidade.

b. contratação de serviços de processamento de dados junto a terceiros (operadores), tais como

hospedagem de dados, sistemas de processamento (serviços de computação em nuvem),

consultoria em tecnologia da informação, serviços de publicidade e marketing, serviços de

faturamento de créditos (financeiros) e serviços de assessoria jurídica.

c. No objetivo de ampliar networking e expandir nossos serviços, poderemos compartilhar os dados

pessoais com parceiros comerciais, sobretudo, quando você voluntariamente ceder as informações

em projetos e/ou programas com nossos parceiros.

Estes terceiros não terão interesse direto nas informações e agirão sempre sob orientação da Plooral, que

exigirá que o terceiro adote os meios de cuidado necessários para que garantir o mesmo nível de proteção

dos seus dados

A Plooral poderá eventualmente ser demandada a compartilhar os dados pessoais com autoridades

competentes – judicial, administrativa ou policial – para cumprir com obrigações legais. Só

compartilharemos as informações após a devida validação da ordem.

5. Medidas de segurança da informação

A privacidade é uma preocupação constante na Plooral. No objetivo de entregar uma plataforma completa e

eficiente ao mercado, adotamos as melhores práticas para evitar incidentes com os dados que são

confiados a nós.
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Asseguramos tratar os dados com confidencialidade, segurança e integridade, respeitando os limites de

nossas atribuições. Ainda, nosso time é conscientizado para tratar os dados pessoais de forma ética e

segura, inclusive firmando compromisso de confidencialidade.

Ressaltamos que os dados tratados entre as pessoas físicas e empresas que sejam usuários da Plataforma

são de total responsabilidade destes. Nós lidaremos com as medidas técnicas necessárias a manter o

ambiente virtual seguro, mas não podemos nos responsabilizar pelas decisões do próprio usuário.

6. Cookies

Cookies são pequenos arquivos instalados no seu navegador para entendermos melhor as suas preferências

e aprimorarmos nossos serviços. A Plooral utiliza os cookies da Google Analytics apenas para fins

estatísticos.

É possível optar pela rejeitar a utilização dos cookies ou desligá-los, a qualquer momento, por meio do seu

próprio navegador. Nestes casos, ressaltamos que algumas funcionalidades da plataforma poderão deixar

de operar integralmente.

7. Transferência internacional de dados

Alguns dos processadores diretos e indiretos de dados, como serviços de hospedagem de dados, poderão

estar fora do território brasileiro. Asseguramos o cumprimento das exigências legais decorrentes das

normas de proteção de dados pessoais, principalmente no que se refere a exigência de terceiros em assumir

o Compromisso com os Termos de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais.

8. Direitos dos titulares de dados

A Lei Geral de Proteção de Dados traz diversas garantias aos titulares. Conheça alguns dos direitos abaixo:

a. direito à confirmação da existência de tratamento de dados;

b. direito ao acesso a informações sobre o tratamento de dados;

c. direito à retificação de seus dados;

d. direito à portabilidade dos dados, se e quando aplicável;

e. direito à oposição do uso dos dados para finalidade previamente autorizada;

f. direito à exclusão dos dados, ressalvada a manutenção dos dados necessários ao cumprimento de

dever legal e ao exercício do direito de defesa em processo judicial e/ou administrativo;

9. Contato

Caso você ainda tenha dúvidas ou necessite de esclarecimentos sobre privacidade e proteção de dados,

entre em contato conosco pelo e-mail privacidade@plooral.com.

Data da última versão:14 de março de 2023.
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