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Aviso de Privacidade para
Recrutamento e Seleção

1. Introdução

Este Aviso de Privacidade (“Aviso”) foi desenvolvido por nós, VTEX, para demonstrar a vocês, possíveis
novos colaboradores, o nosso compromisso em sempre tratar os seus dados pessoais com segurança,
transparência e em respeito à sua privacidade, no âmbito das atividades de recrutamento online e
offline.

Neste documento você encontrará informações sobre quais dados tratamos, para quais finalidades,
quais são os seus direitos enquanto titular de dados pessoais e como exercê-los junto a nós.

2. Definições Importantes

Dados pessoais são todas as informações que permitem a sua identificação de forma direta ou que
tenham o potencial de o tornar identificável. Como por exemplo, seu nome, CPF, e-mail, endereço,
registros de acessos a aplicações da internet, registros de conexão, cookies, dentre outros.

Dados pessoais sensíveis são aqueles com conteúdo “sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa
natural”.

Tratamento de dados pessoais significa qualquer operação, como a coleta, utilização, acesso,
reprodução, compartilhamento, armazenamento, eliminação, realizada com dados pessoais.

Toda vez que houver menção aos termos “VTEX”, “nós” ou “nossos”, estamos nos referindo à VTEX. De
igual modo, toda vez que houver menção aos termos "você'', “seu” ou “sua”, estamos nos referindo a
você.

3.Quais Dados Pessoais nós Tratamos?

Quando a VTEX possui alguma vaga em aberto, ela disponibiliza a sua descrição e os requisitos
necessários para a sua ocupação em seu site, em suas redes sociais e nos principais canais de
recrutamento e seleção, como por exemplo, LinkedIn, Vagas.com, e outros, por meio de uma
Plataforma desenvolvida em parceria com a empresa Lever.co.

A VTEX trata os dados pessoais que: i) são fornecidos diretamente pelo candidato; ii) provenientes de
outras fontes, como por exemplo quando há indicação de um colaborador ou headhunter, por meio de
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pessoas que o candidato indica como referência, no âmbito de verificações de antecedentes ou, ainda,
de experiência profissional; e iii) fontes de recrutamento de terceiros, incluindo-se aqui Websites de
terceiros.

A VTEX tratará as seguintes categorias de dados pessoais para as suas atividades de recrutamento e
seleção:

● Nome completo, histórico profissional, qualificações acadêmicas e quaisquer outras
informações que você nos fornecer em seu currículo (CV) e eventual carta de apresentação;

● Informações que você fornecer em nosso formulário de inscrição, se relevantes, incluindo a
razão social da atual ou da última empregadora, número de telefone, endereço de e-mail
pessoal, link de LinkedIn e de repositório remoto GitHub URL, bem como qualquer informação
adicional;

● Qualquer informação que você nos fornecer durante uma entrevista; e

● Resultados de testes utilizados como parte do nosso processo de seleção.

A VTEX poderá utilizar um documento de identificação nacional para realizar verificações de integridade
de natureza diversa em fontes públicas. Tais verificações somente poderão ocorrer dentro dos limites da
legislação aplicável.

Outros dados pessoais seus são coletados de forma automática, sem que você os forneça diretamente:

● Dados de acesso: Esses dados são denominados dados de acesso e incluem, por exemplo, o
nome do seu provedor de serviços de internet, o endereço IP, informações sobre o navegador e
o sistema operacional usado, a duração média de uma visita e as páginas acessadas em nosso
website.

Também coletaremos, armazenaremos e usaremos, caso você forneça seu consentimento em momento
oportuno, os seguintes dados pessoais sensíveis:

● Dados relacionados à sua raça ou etnia;
● Informações relativas a gênero, orientação sexual e como você se considera; e
● Informações sobre sua saúde, incluindo qualquer condição médica, de saúde e doença.

Os dados pessoais sensíveis, se requeridos, serão tratados com muito cuidado. Tais dados apenas
serão utilizados caso a candidatura esteja relacionada a vagas para pessoa com deficiência (PCD) ou
em razão de política de diversidade da VTEX.

Quando os seus dados pessoais de caráter sensível forem solicitados, você terá a opção de “prefiro não
declarar”. Se esta opção for selecionada, a VTEX informa que não haverá qualquer prejuízo ao
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processo, salvo se a vaga pretendida for exclusiva para pessoa com deficiência (PCD). A resposta do
candidato, nesta situação, no entanto, será armazenada pela Companhia, caso necessite para atender
uma obrigação legal ou regulatória, ou, tão somente, para se resguardar em eventual ação judicial, por
exemplo.

Por outro lado, se o candidato sofrer de uma incapacidade e pretender que a VTEX tenha em
consideração qualquer necessidade de adaptação, pode facultar tais informações durante o processo
de recrutamento.

Vale mencionar que o candidato é responsável pelos dados pessoais que faculta ou disponibiliza à
VTEX e deve garantir que estes são pertinentes, verdadeiros, precisos e que não são enganadores. O
candidato deve garantir que as informações fornecidas não contêm material obsceno, difamatório ou
que infrinja algum direito de terceiros, que não contêm código nocivo e que não violam nenhuma lei.
Além disso, se facultar informações relativas a qualquer outra pessoa, como indivíduos que indique
como referência, o candidato é responsável por todos os avisos e por obter as autorizações necessárias
para que a VTEX proceda à recolha e utilização de tais dados, conforme descrito neste Aviso de
Privacidade.

4. Como e Por Quê seus Dados Pessoais
são Utilizados por Nós?

A VTEX utiliza os seus dados pessoais com as seguintes finalidades:

a) Para comunicar-se com o candidato e responder aos respetivos pedidos ou candidaturas;

b) Para fins de recrutamento, avaliação e contratação;

c) Para permitir que o candidato utilize o portal de vagas da VTEX, desenvolvido em parceria com a
empresa Lever.co;

d) Para analisar, desenvolver e melhorar o portal de vagas da VTEX, as nossas atividades de
recrutamento e os produtos e serviços da Companhia;

e) Para manter a segurança do portal de vagas da VTEX e dos nossos Web sites, sistemas e redes;
e

f) Para atender obrigações legais ou regulatórias e gerir a nossa atividade comercial.

Abaixo, estas finalidades estão descritas em maior detalhe.

a) Para comunicar com o candidato e responder aos respetivos pedidos ou candidaturas
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Se o candidato entrar em contacto conosco (por exemplo, por meio do portal de vagas da VTEX
desenvolvido em parceria com a empresa Lever.co, de formulários de contato nos Websites, do contato
com recrutadores da VTEX ou em eventos ou plataformas de redes sociais), processamos as
informações do candidato para comunicações relativas à respetiva candidatura ou a interesses
profissionais. Por exemplo, podemos atualizar o candidato relativamente ao estado da respetiva
candidatura, informá-lo sobre a abertura de novas vagas ou convidá-lo para participar em atividades de
recrutamento, tais como uma avaliação por telefone, testes aplicados de forma online, ou uma entrevista
via plataforma online ou até mesmo de forma presencial.

b) Para fins de recrutamento, avaliação e contratação

A VTEX processa as informações acerca do candidato com o objetivo de associá-lo mais
adequadamente ao cargo e avaliar se ele é o mais indicado para um determinado cargo. Por
conseguinte, podemos incluir informações acerca do candidato na nossa base de dados de
recrutamento para gerir os processos de seleção e recrutamento de candidatos da VTEX. Se o
candidato for selecionado para um cargo na Companhia, as suas informações serão também utilizadas
para agilizar o processo de contratação. Tenha atenção que antes de contratar o candidato e para que a
VTEX possa lhe apresentar uma proposta de trabalho, o candidato será sujeito a uma verificação de
antecedentes. Para obter mais informações sobre a verificação de antecedentes e o processamento de
informações acerca do candidato no âmbito da verificação de antecedentes, você poderá contatar
nosso Encarregado / Data Protection Officer (DPO”) por meio do e-mail dpo@vtex.com.br ou por meio
do canal direto https://vtex.com/us-en/data-request/.

c) Para permitir que o candidato utilize o portal de vagas da VTEX

Quando o candidato se inscrever para uma das vagas disponíveis da VTEX por meio do portal de vagas
exclusivo, desenvolvido em parceria com a empresa Lever.co, temos que tratar os respectivos dados
pessoais para poder criar e gerir o seu cadastro, bem como adotar os procedimentos internos
necessários à sua adequação à vaga.

d) Para analisar, desenvolver e melhorar o portal de vagas da VTEX, as nossas atividades de
recrutamento e os produtos e serviços da Companhia

Para analisar, desenvolver e melhorar o portal de vagas da VTEX, as nossas atividades de recrutamento
e os produtos e serviços da Companhia, esta pode tratar os dados pessoais do candidato se este, por
exemplo, tiver problemas na utilização da Plataforma ou se este serviço não estiver funcionando
conforme esperado. A VTEX também poderá tratar os dados pessoais do candidato para desenvolver e
testar novos produtos ou versões, correções e atualizações de sistemas.

e) Para manter a segurança do portal de vagas da VTEX

Trataremos os dados pessoais do candidato se necessários para manter a segurança do portal de vagas
da VTEX e dos nossos Web sites, sistemas e redes. Por exemplo, trataremos os dados pessoais do
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candidato no âmbito da investigação de atividades suspeitas nos nossos Web sites, sistemas e redes.

f) Para atender obrigações legais ou regulatórias e gerir a nossa atividade comercial

Seus dados pessoais poderão ser utilizados para o atendimento de obrigações dispostas em lei,
regulamentações de órgãos governamentais, autoridades fiscais, Poder Judiciário e/ou qualquer outra
autoridade competente.

Seus dados pessoais poderão ser utilizados para resguardo nos nossos direitos e atuações em
processos judiciais, administrativos e arbitrais, caso isso venha a ser necessário.

Ainda, trataremos os seus dados pessoais no âmbito da realização e organização da nossa gestão
empresarial e interna, por exemplo, para a realização de auditorias e investigações, para efeitos de
fusões e aquisições, finanças e contabilidade, arquivo e seguros e no âmbito da resolução de litígios.

5.Com Quem Seus Dados Pessoais São
Compartilhados?

Enquanto organização global, as informações de operação do sistema podem ser compartilhadas
globalmente entre todas as organizações da VTEX. Os funcionários da VTEX apenas estão autorizados a
tratar os dados pessoais na medida do necessário para fins aplicáveis e para a execução das
respectivas funções.

Ademais, o portal de vagas da VTEX foi desenvolvido em parceria com a empresa Lever.co, conforme já
informado no decorrer deste Aviso.

Assim, quando você se candidatar a uma das vagas disponíveis pela VTEX, haverá o compartilhamento
entre ela e a Lever.co, diante da necessidade de os dados pessoais para a funcionalidade de sua
Plataforma de gestão e operacionalização do Recrutamento e Seleção de candidatos da Companhia.

Ainda, seus dados pessoais podem ser compartilhados pela VTEX e pela Lever.co com outras
plataformas com a finalidade de realizar todo o processo seletivo, tais como softwares de teste de
lógica, dentre outros.

Para resguardar a sua privacidade, nós utilizamos instrumentos contratuais e auditorias para assegurar
que os terceiros que recebam os seus dados pessoais confiram a eles a mesma proteção que nós.

Você pode ter mais informações sobre os terceiros com quem compartilhamos os seus dados, por meio
de requisição específica, conforme detalhado abaixo.
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6. Decisões Automatizadas

A VTEX poderá recorrer a processos de tomada de decisão por meios automatizados, incluindo a
definição de perfis, sempre que tal seja necessário para garantir a adequada seleção de candidatos às
vagas disponíveis, nos termos dos requisitos solicitados.

Sempre que a VTEX tomar decisões baseadas unicamente no tratamento automatizado de dados, o
titular dos dados poderá solicitar a sua revisão.

7.Cookies

Nós também adicionamos cookies a algumas áreas do nosso website. Cookie é um pequeno arquivo
adicionado ao seu dispositivo ou computador para fornecer uma experiência personalizada de acesso.

Os cookies ajudam a analisar o tráfego de internet e nos permitem saber quando você visitou um site
específico. Destacamos que um cookie não dá acesso a seu computador ou revela informações além
daquelas que você escolhe compartilhar conosco.

Usamos cookies para melhorar o uso e a funcionalidade do nosso website e entender melhor como
nossos visitantes usam os nossos sites, bem como as ferramentas e serviços ali oferecidos. Os cookies
nos ajudam a adaptar os sites da VTEX às suas necessidades pessoais, facilitar cada vez mais o seu
uso e nos comunicarmos com você de outros locais na internet.

Nós também utilizamos os cookies para personalizar o conteúdo que você recebe do nosso site, como:

● Lembrar as suas preferências, escolhas de privacidade e consentimento, a sua edição,
configuração e preferências de idioma;

● Tornar a navegação mais fácil e permitir que as nossas páginas sejam exibidas corretamente;

● Identificar se você vem de algum site dos nossos parceiros; e

● Analisar o desempenho do nosso site com base em dados anônimos relacionados com a sua
navegação (por exemplo, páginas visitadas e número de visitas);

Você pode desabilitar os cookies nas configurações do seu navegador. Mas, lembre-se, alguns deles
são necessários para possibilitar a utilização do nosso website!

8. Quais são os seus Direitos?
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Você, enquanto titular de dados pessoais, possui os seguintes direitos relativos às suas informações
pessoais:

a) Saber se realizamos algum tratamento com seus dados pessoais e quais dados são tratados;

b) Corrigir ou solicitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

c) Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a legislação;

d) Solicitar a portabilidade dos dados a outra empresa de produtos ou serviços similares;

e) Solicitar a eliminação dos dados coletados e utilizados com base no seu consentimento;

f) Obter informações completas sobre as entidades públicas ou privadas com as quais
compartilhamos os seus dados;

g) Quando a atividade de tratamento necessitar do seu consentimento, você pode se negar a
consentir. Nesse caso, lhe informaremos sobre as consequências da negativa do seu
consentimento; e

h) Quando a atividade de tratamento necessitar do seu consentimento, a qualquer momento você
poderá revogá-lo.

Para exercer os seus direitos, você poderá contatar nosso Encarregado / Data Protection Officer (DPO”)
por meio do e-mail dpo@vtex.com.br ou por meio do canal direto https://vtex.com/us-en/data-request/.

9.Por Quanto Tempo Tratamos Dados
Pessoais?

Retemos seus dados pessoais pelo tempo necessário para cumprir a finalidade para a qual foram
coletados, a menos que um período de retenção mais longo seja necessário para cumprir obrigações
legais, resguardar nossos direitos ou cumprir acordos judiciais/extrajudiciais.

Para determinar o período de retenção de seus dados pessoais, nos baseamos nos seguintes critérios:

● Se temos uma obrigação legal, contratual ou outra de reter dados pessoais, ou se são
necessários para fins de investigação ou litígio; e

● Se são necessários para manter registros precisos sobre o processo de recrutamento e seleção,
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bem como o processo de contratação do candidato.

10. Como Mantemos seus Dados Seguros?

Nós adotamos políticas e procedimentos rigorosos que determinam como os dados pessoais devem ser
tratados aqui na VTEX. Tais normas têm como objetivo garantir o tratamento adequado e lícito de dados
pessoais.

Adotamos, também, medidas técnicas aptas a manter os seus dados pessoais seguros e protegidos de
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito, sempre à luz das regras
aplicáveis.

Nossas medidas de segurança são continuamente monitoradas e revisadas de acordo com os avanços
tecnológicos e recursos organizacionais.

11. Dúvidas

Se tiver qualquer dúvida, você poderá contatar nosso Encarregado / Data Protection Officer (DPO) por
meio do e-mail dpo@vtex.com.br ou por meio do canal direto https://vtex.com/us-en/data-request/.

12. Atualização

Pode ser que algumas das informações aqui disponibilizadas sejam atualizadas ou alteradas. Por isso,
aconselhamos que você consulte esse Aviso periodicamente.
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13. Histórico
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