
TERMO DE CONSENTIMENTO - CURRÍCULO

Este termo tem o objetivo de solicitar o seu consentimento para permitir que utilizemos
seus dados pessoais no processo seletivo para ocupação de cargo na TC Pneus. Você
deve assiná-lo somente se optar por fornecer a sua autorização, em conformidade com a
Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

1 – Finalidade do Consentimento:

O tratamento dos dados pessoais presentes no currículo será efetuado com a
finalidade de processo seletivo para possível contratação, dessa forma se faz
necessário o consentimento do titular para que a empresa TC Pneus possa efetuar
operações com os referidos dados como, por exemplo, coletar e armazenar. Nesse
sentido, é importante que você não inclua no seu currículo dados pessoais sensíveis
como religião, partido político e dados relacionados à saúde ou à vida sexual.

2 – Compartilhamento de Dados:

Seus dados não serão compartilhados. Caso seja verificada a necessidade de fazê-lo,
seu consentimento será previamente solicitado.

3 – Revogação do Consentimento:

Você pode retirar o consentimento fornecido neste termo, a qualquer momento, entrando
em contato com o Encarregado de Proteção de Dados da TC PNEUS através do e-mail
dpo@tcpneus.com.

4 - O que pode acontecer se você não fornecer o consentimento?

Caso não deseje fornecer o seu consentimento, a TC PNEUS inutilizará os seus dados,
deixando firmado que não será possível realizar a análise do currículo enviado,
observando a negativa de autorização.

5 - Segurança dos Dados

O Controlador responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Em conformidade ao art. 48 da Lei nº 13.709/2018, o Controlador comunicará ao Titular e
à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

6 - Término do Tratamento dos Dados



A TC PNEUS poderá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante todo o período
em que forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. Dados
pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser
mantidos por período indefinido.

O Titular poderá solicitar via e-mail dpo@tcpneus.com, a qualquer momento, que sejam
eliminados os seus dados pessoais não anonimizados. Entretanto, o Titular fica ciente de
que poderá ser inviável à Controladora continuar com o processo seletivo ou contratação
do Titular a partir do exercício do direito de eliminação ou revogação do consentimento.

Para os currículos de candidatos que não forem selecionados, a TC PNEUS realizará a
retenção durante 06 (seis) meses, após o término do prazo do processo seletivo, para
compor o Cadastro de Oportunidades da Empresa.

O titular deverá assinalar abaixo o seu interesse:

o Tenho interesse em participar do cadastro de oportunidades.
o Não tenho interesse em permanecer em um cadastro de oportunidades.

A negativa referente à retenção do currículo para o Cadastro de Oportunidades não
invalidará o seu recebimento e análise por parte da TC PNEUS mas tão somente
ocasionará a sua exclusão após o término do processo seletivo.

Declaro para os devidos fins, que sou o titular dos dados pessoais aqui coletados, e que
forneci o meu consentimento, estando ciente das finalidades para a coleta, das
consequências do não consentimento e da possibilidade de revogação, a qualquer tempo.
Ao clicar em enviar, o titular também entende que está assinando o termo.

Por ser verdade, firmo o presente.

Data:

Assinatura do titular:


