POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
Sistemas para Gestão de Estagiários
A presente política de privacidade e proteção dados rege o tratamento dado às
informações recebidas no acesso e uso dos serviços do fácilCON/fácilVAGAS, por
meio do perfil login criado na página do Parceiro Comercial e oferecido cadastrado
de forma gratuita ao usuário.
Em conformidade com a legislação sobre proteção de dados pessoais, o
fácilCON/fácilVAGAS deve atender a requisitos que garantem que qualquer
informação fornecida pelos usuários é tratada com diligência e confidêncialidade.
Em caso de dúvidas relacionadas a nossa política de privacidade entre em contato:
contato@facilcon.com.br
1. Dados coletados:
O fácilCON/fácilVAGAS coleta dados pessoais dos usuários com o objetivo de
facilitar o contato entre empresas e candidatos para oferecer ferramentas e
serviços que apoiam os processos de busca de estágio ou emprego, incluindo o
envio via e-mail de novas vagas disponíveis e bem como sua aprovação,
convocação e não aprovação aos processos participantes.
Também são recolhidos dados adicionais dos usuários para efetuar análises
estatísticas que permitem melhorar o desempenho dos nossos serviços. Para
candidatos: Ao registrar-se no fácilCON/fácilVAGAS serão solicitados os dados
pessoais através do preenchimento de um formulário. Os dados solicitados são
estritamente necessários para a realização do propósito do fácilCON/fácilVAGAS e
serão armazenados e processados exclusivamente com esse objeto.
Os dados pessoais do candidato incluem CPF, nome, endereço, data de
nascimento, contatos, formação, escolaridade e empregos. Os campos marcados
com asterisco (*) no formulário de inscrição são de preenchimento obrigatório.
Após efetuar seu cadastro no fácilCON/fácilVAGAS, estamos autorizados a divulgar
seus dados ao Agente Integrador, RH parceiro e unidades concedentes. Ao se
candidatar a uma vaga por meio do nosso sistema ou indicar que está interessado
em uma vaga, nos compartilharemos seus dados de cadastro somente com o
anunciante da vaga.

2. Armazenamento e Transferência de Dados:
O uso do fácilCON/fácilVAGAS e o registro ou apresentação de dados pessoais
implica no consentimento do candidato para o tratamento automatizado dos
dados pessoais fornecidos, bem como o envio de comunicações por via eletrônica
com informações relacionadas a fácilCON/fácilVAGAS. Durante o processo de
registro, o candidato consente que os dados são transferidos a terceiros. (Agentes
Integradores, RHs, Instituições de Ensinos e Unidades Concedentes de Estágio), ou
entidades que desejam entrar em contato com o candidato" em relação aos
processos de recrutamento e ou contratos de estágio.
O usuário está ciente e concorda que todos os dados que nos fornecer, ou que
forem gerados durante o seu relacionamento com a fácilCON/fácilVAGAS poderão
ser compartilhados com parceiros comerciais e com os parceiros destes, sempre
relacionado a processos de recrutamento e seleção.
Você aceita as condições deste Termo de Uso e tem ciência de que a coleta,
utilização e tratamento dos seus dados, como [CPF, Nome Completo, Data de
Nascimento, Sexo, Estado Civil, Nacionalidade, Nome da Mãe, RG, Orgão Emissor
RG,UF, Emissor RG, Escolaridade, Descrição da Profissão, Endereço Email,
Endereço, Bairro, Cidade, CEP, DDD, Telefone, Telefone Celular]. Os efeitos da
presente autorização serão estendidos para as partes envolvidas em uma venda,
fusão, transferência de ativos.
3. Segurança:
A segurança de seus dados é muito importante para a fácilCON/fácilVAGAS, por
isso adotamos medidas técnicas e organizacionais de acordo com as regras
estabelecidas para a segurança dos dados pessoais e evitar a sua alteração, perda,
tratamento ou acesso não autorizado, tendo em conta o estado da tecnologia, a
natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão expostas.
4 . Configurações de cookies:
A fácilCON/fácilVAGAS poderá em algum momento utilizar cookies no sistema a
fim de melhorar a experiência do usuário, permitindo que seja fornecido um
melhor conteúdo. Nosso objetivo é ter um sistema mais pessoal, informativo e
amigável.
A maioria dos navegadores aceitam cookies automaticamente mas você pode
alterar suas configurações da internet para não aceitar cookies ou sujeitá-los a sua
autorização.
5. Direito de acesso, alteração, oposição e cancelamento dos dados:
O usuário tem o direito de ter acesso aos seus dados, a qualquer momento, para
corrigi-los se os detalhes estiverem incorretos, se opor ao tratamento dos seus

dados e cancelar a inscrição, candidaturas e deixar de concorrer a alguma vaga já
candidatada no sistema fácilCON/fácilVAGAS. Esses direitos podem ser feitos
através da própria configuração no menu do usuário.
6. Modificação da política de privacidade e proteção de dados:
A fácilCON/fácilVAGAS reserva-se ao direito de modificar a presente política para
adaptá-la para futuros desenvolvimentos legislativos ou jurisprudências. Qualquer
mudança que não derivam de adaptação às alterações legislativas ou
jurisprudências será anunciada no site ou, se significativas, comunicada por e-mail
para os usuários.
CONTATO: contato@facilcon.com.br
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