
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO/ARMAZEAMENTO DE 

DADOS PESSOAIS NO CADASTRO DE CURRÍCULOS PELA PLATAFORMA 

CURRÍCULO WEB 

Ao concordar com a utilização deste canal, eu, como titular dos dados, manifesto 

expressamente o meu consentimento para autorizar o Controlador Cond. Do Complexo 

Comercial Terraço Shopping a coletar, tratar e armazenar os dados indicados no item 1 

do presente Termo, em observância a Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, conforme disposto neste termo: 

 

1. FORNECIMENTO DE DADOS 

1.1. Para poder acessar a página de cadastro de currículo web e se candidatar a algum 

de nossos processos seletivos ou fazer parte do nosso banco de talentos, o Terraço 

Shopping por meio da CSC Gestão e Pessoas precisará que o candidato forneça 

alguns dados obrigatórios. Diante de tanto, o Titular autoriza o Controlador a 

coletar, tratar e armazenar os dados pessoais e dados pessoais sensíveis 

especificados no próximo item. 

1.2. Dados obrigatórios para o cadastro: 

1.2.1. Nome completo, nome da mãe, CPF, data de nascimento, estado civil, 

gênero, nacionalidade, grau de instrução, endereço, número de telefone 

móvel e e-mail.

1.3. Os Dados fornecidos durante o cadastro são de inteira responsabilidade do 

Controlador, que em cumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), 

assegura que estes serão utilizados, exclusivamente, para as finalidades 

especificadas no Item 2 deste termo.  

1.4. O Titular está ciente de que fornece as informações que constam no item 1.1 deste 

termo de forma consciente e voluntária, por meio de cadastro no site 

http://vagas.intranetmall.com.br/jkshoppingdf/. 

 

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS 

2.1. O presente canal virtual tem por finalidade o registro de currículos de 

candidatos, divulgação de vagas de emprego e inscrição em processos de 

recrutamento e seleção para compor o quadro de colaboradores nos Shoppings do 

Grupo PaulOOctavio. O Titular autoriza o Controlador a utilizar os dados fornecidos 

para as seguintes finalidades: 

a) Processo seletivo e composição do banco de talentos do Grupo PaulOOctavio; 

b) Envio, pelo Controlador para o Titular, de e-mails, mensagens de texto por meio 

de aplicativos de mensageria (WhatsApp) e ligações telefônicas, exclusivamente, para 

informações a respeito dos processos seletivos; 

c) Cumprimento de obrigações impostas pelos órgãos de fiscalização e pelas 

obrigações decorrentes da legislação, principalmente a civil, trabalhista, 

previdenciária ou criminal; 



2.2. Em caso de alteração nas finalidades, o Controlador deverá comunicar 

previamente o Titular, que poderá revogar o consentimento nos termos previstos no 

item 4. 

3. TRATAMENTO DOS DADOS 

3.1. Nas atividades de tratamento de dados o Controlador observará os princípios da 

boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, 

transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação 

de contas, a teor do Artigo 6º da Lei 13.709/2018. 

3.2. Os Dados coletados serão mantidos em sigilo e não serão em hipótese alguma 

compartilhados, divulgados ou comercializados, sendo utilizados exclusivamente para 

as finalidades indicadas no Item 2. 

3.3. O Controlador adota e mantém todas as medidas de segurança necessárias para 

garantir a confidencialidade, segurança e integridade dos dados coletados por 

intermédio deste Termo de Consentimento 

3.4. Embora o Controlador utilize medidas de segurança e monitore seu sistema para 

verificar vulnerabilidades e ataques para proteger seus Dados Pessoais contra 

divulgação não autorizada, mau uso ou alteração, o Titular reconhece que não há 

garantias no sigilo, havendo a possibilidade de violação as proteções adotadas pelo 

Controlador. 

3.4.1. Na hipótese de algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 

relevante ao Titular, o Controlador deverá comunicar, em prazo razoável, a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados – ANDP, além de comunicar o Titular dos dados 

violados, em observância ao Artigo 48 da Lei 13.709/2018. 

3.5.  O Controlador assegura ao Titular os direitos fundamentais de liberdade, 

intimidade, privacidade, e, ainda, todos os direitos de obter qualquer informação 

mediante requisição, nos termos do Artigo 18 da Lei 13.709/2018. 

3.6. O Controlador não disponibilizará os dados coletados através do banco de talentos 

para corretores de lista de e-mail, sem o expresso consentimento do Titular. 

 

4. RETENÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS  

4.1.  O Controlador manterá armazenados os dados coletados, enquanto o cadastro do 

Titular estiver ativo e conforme seja necessário para constituir sua base de 

talentos, ou até eventual requerimento de exclusão por parte do Titular.  

4.2. O Titular poderá, a qualquer tempo, requerer a exclusão, revogação, no todo ou 

em parte, ou, ainda, a correção, alteração, atualização, edição dos dados coletados 

e armazenados pelo Controlador.  

4.3.  As solicitações listadas acima deverão ser feitas pelo Titular através do e-mail: 

gestaoepessoas@cscshoppingspaulooctavio.com.br, sendo estes pedidos 

considerados de acordo. 

mailto:gestaoepessoas@cscshoppingspaulooctavio.com.br

