
 

  
 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

A CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA (“Creditas”) está comprometida com a 

conscientização de seus candidatos (“Candidatos” ou “você”) a vagas de emprego em relação à 

proteção de seus dados pessoais.  

 

O objetivo desta Política de Privacidade é: 
 

Fornecer informações claras e precisas aos Candidatos acerca do tratamento de dados realizados pela 

Creditas no contexto de seu processo seletivo e de contratação caso venha a ser selecionado. 

 

Nesta Política de Privacidade, você encontrará as informações necessárias para entender sobre: 

1. Quem é o controlador de seus dados pessoais? 
2. Quais informações coletamos sobre você e para quais fins utilizamos seus dados 
3. Com quem compartilhamos seus dados pessoais? 
4. Transferências de seus dados pessoais para fora do Brasil 
5. Por quanto tempo vamos reter seus dados pessoais? 
6. Seus direitos em relação aos dados pessoais que tratamos sobre você 
7. Como protegemos as informações coletadas 
8. Alterações na Política de Privacidade 

 
 
 
 

NA HIPÓTESE DE VOCÊ SER CONTRATADO PELA CREDITAS, O TRATAMENTO DE SEUS DADOS 

PESSOAIS PASSARÁ A SER REGIDO INTEGRALMENTE PELA POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA 

COLABORADOR. EM CASO DE CONFLITO ENTRE O PRESENTE DOCUMENTO E A POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE PARA COLABORADOR, A POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA COLABORADOR 

PREVALECERÁ. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/12pPc7sFkIR3FY0fv_jAJ528d7RvTTMYY_i236OP4u4Q/edit#heading=h.d0yjypfiql3y
https://docs.google.com/document/d/12pPc7sFkIR3FY0fv_jAJ528d7RvTTMYY_i236OP4u4Q/edit#heading=h.7i42s0uk10c9


 

 

 

 

1. QUEM É O CONTROLADOR DE SEUS DADOS PESSOAIS? 

 

A Creditas Soluções Financeiras Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 17.770.708/0001-24, é a 

controladora de seus dados pessoais. Para fins da legislação aplicável, controlador é a quem 

compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Além disso, conforme será 

detalhado no presente documento, os seus dados pessoais poderão ser compartilhados com as 

outras empresas do grupo da Creditas para fins de gestão do processo seletivo e de contratação, 

hipótese em que tais entidades também poderão ser controladoras de seus dados pessoais. 

 

2. QUAIS INFORMAÇÕES COLETAMOS SOBRE VOCÊ E PARA QUAIS FINS UTILIZAMOS 

SEUS DADOS 

 

Os tipos de dados pessoais que a Creditas tratará ao longo de seu processo seletivo são: 

 

TIPO DE DADO DADOS PESSOAIS FINALIDADE 

Dados cadastrais Nome, endereço, data de 
nascimento e número de 
documento de identificação 
(RG e/ou CPF) 

Realizar sua identificação no 
processo seletivo e formação 
de cadastro junto à Creditas  
 
Realizar a validação e a 
verificação de seus dados de 
acordo com as políticas 
internas e de compliance da 
Creditas 

Informações de contato E-mail e telefone Entrar em contato com você 
sobre o andamento do 
processo seletivo e realização 
de proposta, conforme o caso 

Informações 
disponibilizadas por você 

Sua trajetória e experiência 
profissional e acadêmica, 

Analisar o seu perfil pessoal e 
profissional em relação a 



 

  
 

no currículo ou em redes 
sociais profissionais, tal 
como o LinkedIn 

bem como habilidades 
indicadas no currículo 
profissional que você 
compartilhar com a Creditas, 
bem como aquelas 
manifestamente tornadas 
públicas por você em suas 
redes profissionais, tal como 
LinkedIn 

outros candidatos de modo a 
avaliar se você possui o perfil 
desejado para a vaga aberta 
na Creditas; 
  

Informações 
disponibilizadas por você 
em entrevistas e em 
aplicação de testes pela 
Creditas 

Detalhes sobre a vida 
pessoal; informações sobre 
os seus últimos empregos e a 
função que desempenhava; 
expectativa de remuneração 
e benefício 
  

Realizar entrevistas e 
aplicação de testes, a Creditas 
tratará quaisquer dados 
pessoais disponibilizados por 
você nesses momentos 

 

A Creditas poderá coletar essas informações diretamente com você e/ou por meio de perfis 

publicamente disponíveis em redes sociais ou plataformas de recrutamento tais como da 

Greenhouse e LinkedIn, cujas políticas de privacidade você pode consultar nos links:  

Política de Privacidade GreenHouse  

Política de Privacidade LinkedIn 

O tratamento das informações advindas de terceiros é estritamente limitado aos propósitos 

descritos nesta Política de Privacidade e tem como intuito avaliar seu perfil para a vaga que está 

aberta.  

3. COM QUEM COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS? 

 

A Creditas poderá compartilhar seus dados pessoais com outras empresas do grupo da Creditas 

ou com terceiros. Referido compartilhamento ocorre com base nos seguintes critérios e para as 

finalidades descritas abaixo.  

 

https://www.greenhouse.io/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pt_BR


 

 

Prestadores de serviço: Podemos compartilhar seus dados pessoais com prestadores de 

serviços contratados pela Creditas para fins fornecimento de software de RH e outra tecnologia 

da informação para gestão do processo seletivo, dentre outros. Podemos também compartilhar 

seus dados com prestadores de serviços para realizar validações cadastrais das informações 

fornecidas por você, nos termos das políticas internas e de compliance da Creditas. 

 

A Creditas ainda poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros (incluindo órgãos 

governamentais) a fim de responder a investigações, medidas judiciais, processos judiciais ou 

investigar, impedir ou adotar medidas acerca de atividades ilegais, suspeita de fraude ou 

situações que envolvam ameaças em potencial à segurança física de qualquer pessoa ou se de 

outra maneira exigido pela legislação. 

Se a Creditas estiver envolvida em uma fusão, aquisição ou venda de todos ou de parte de seus 

ativos, seus dados pessoais poderão ser transferidos para a empresa ou pessoa adquirente. Em 

circunstâncias nas quais a identidade do controlador de seus dados pessoais se alterar como 

resultado de qualquer transação, você será notificado de quaisquer escolhas que possa ter acerca 

de seus dados pessoais. 

 

4. TRANSFERÊNCIAS DE SEUS DADOS PESSOAIS PARA FORA DO BRASIL 

 

A Creditas poderá transferir alguns de seus dados pessoais a prestadores de serviços localizados 

no exterior, incluindo prestadores de serviços sediados no exterior. 

 

Quando seus dados pessoais forem transferidos para fora do Brasil pela Creditas, a Creditas 

adotará medidas apropriadas para garantir a proteção adequada de seus dados pessoais em 

conformidade com os requisitos da legislação aplicável de proteção de dados, incluindo por meio 

da celebração de contratos apropriados de transferência de dados com terceiros. 

 

5. POR QUANTO TEMPO VAMOS RETER SEUS DADOS PESSOAIS? 

Armazenamos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei ou regulação ou regulação; (ii) até 

o término do tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; ou (iii) pelo tempo 

necessário a preservar o legítimo interesse da Creditas, conforme o caso. Assim, trataremos seus 

dados, por exemplo, durante os prazos prescricionais aplicáveis. 



 

  
 

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos: 

 

● Quando a finalidade pela qual os dados pessoais do Candidato foram coletados for 

alcançada e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes 

ao alcance de tal finalidade; 

● Quando o Candidato estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento e a 

exclusão de seus dados pessoais e o fizer; e 

● Quando houver uma determinação legal neste sentido. 

 

Nesses casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses 

estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados 

pessoais serão eliminados. 

 

Favor entrar em contato com o VIP ou Encarregado em caso de atualização ou correção de 

quaisquer erros nos dados pessoais que a Creditas tratar sobre você.  

 

6. SEUS DIREITOS EM RELAÇÃO AOS DADOS PESSOAIS QUE TRATAMOS SOBRE VOCÊ 

 

Em relação ao tratamento dos seus dados pessoais é seu direito: 

 

● Receber informações claras e completas sobre o tratamento, incluindo sobre as hipóteses 

de compartilhamento de dados pessoais;  

● Solicitar o acesso e/ou a confirmação da existência de tratamento de dados;  

● Solicitar a retificação de dados pessoais imprecisos, incompletos e desatualizados; 

● Se opor às atividades de tratamento, solicitar a anonimização e eliminação de dados 

pessoais, em circunstâncias específicas; 

● Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais; 

● Revogar o consentimento a qualquer momento, quando a Creditas tratar seus dados 

pessoais com base no consentimento; 

● Solicitar a revisão de decisões automatizadas que possam afetar seus interesses. 

 

Você poderá exercer tais direitos por meio de contato com o privacidade@creditas.com.br. 



 

 

 

 

7. COMO PROTEGEMOS AS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

A Creditas utiliza medidas técnicas organizacionais apropriadas para proteger seus dados 

pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou 

danos. Seus dados pessoais são armazenados de maneira segura em equipamentos protegidos. 

Apenas um número limitado de pessoas com motivos legítimos terá acesso a tais equipamentos 

e acesso a seus dados pessoais.  

 

8. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A Creditas reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, 

mediante publicação da versão atualizada no site de Recrutamento Creditas. Em caso de 

alterações relevantes na Política de Privacidade, o Candidato receberá um aviso a esse respeito. 

https://boards.greenhouse.io/creditas/

