Shopping Uberaba – Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais de Candidatos
A Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais de Candidatos do Shopping Uberaba, foi criada para
demonstrar nosso compromisso com a segurança e privacidade dos dados pessoais coletados e utilizados nas
relações com a empresa.
Esta política é aplicável no contexto laboral entre o Shopping Uberaba e sua relação com os Candidatos.
Estabelece que o tratamento dos dados pessoais de candidatos a vagas de trabalho, seja na coleta, utilização,
processamento, armazenamento ou em qualquer outra operação, será feito de acordo com a presente política
e com a legislação de privacidade e proteção de dados vigente.
Quando o Candidato estiver exercendo o papel de clientes, consumindo os serviços prestados pelo Shopping
Uberaba, aplicar-se-ão os termos e condições da Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais,
disponível no nosso site.
Esta política não se aplica a ofertas realizadas por outras empresas ou indivíduos, lojistas, sites ou outros
terceiros, incluindo eventuais parceiros do Shopping Uberaba. Para estes orientamos consultar as políticas de
privacidade destas outras empresas. Lembramos que a responsabilidade pela segurança de seus dados e
legalidade dos tratamentos nessas hipóteses, será exclusivamente destes.
1. Dados Pessoais que coletamos:
Poderão ser coletados dados pessoais, inclusive dados considerados sensíveis pela lei, nas hipóteses
legalmente permitidas, pertencentes a uma ou mais categorias, tais como: (i) nome completo; (ii) CPF; (iii)
data de nascimento; (iv) número de telefone; (v) estado civil; (vi) profissão; (vii) endereço completo e
comprovante de residência; (viii) e-mail; (ix) imagem; (x) carteira de trabalho (CTPS); (xi) gênero; (xii) grau de
escolaridade; (xiii) informações curriculares, incluindo histórico profissional e acadêmico. (xiv) para atividades
em que sejam exigidas, comprovações de treinamento conforme normas regulamentadoras aplicáveis, os
certificados com conteúdo programático e carga horária dos treinamentos.
Candidatos são responsáveis pela precisão, veracidade ou falta dela em relação aos dados pessoais fornecidos
e também pela sua atualização.
O Shopping Uberaba se reserva do direto de requerer documentos ou informações complementares, de forma
a confirmar a identidade e veracidade dos dados pessoais como também dos dados curriculares, informando
aos Candidatos sobre as consequências de sua negativa. Não somos obrigados a tratar, quaisquer dos seus
dados pessoais, se acreditar que tal tratamento possa lhe imputar infrações de qualquer lei aplicável.
A base de dados formada através da coleta de dados pessoais está sob nossa responsabilidade, sendo que seu
uso, acesso e compartilhamento, quando necessários, serão feitos dentro dos limites e propósitos descritos
nesta Política. Serão utilizadas somente nas situações e finalidades descritas nesta política.
Forma de coleta: os dados poderão ser coletados diretamente dos Candidatos, presencialmente ou: (i) por
contato telefônico; (ii) via e-mail; (iii) na seção “Trabalhe Conosco” do nosso site, no Intranet do Shopping
Uberaba; (iv) do acesso a plataformas com perfis públicos de profissionais; (v) por intermediação de
recrutadores externos; (vi) por indicações de profissionais externos e internos.

Coleta em bancos de dados de terceiros: Poderemos obter informações sobre Candidatos através de bancos
de dados públicos e privados, conforme propósitos apontados nessa Política.
Tais informações poderão ser associadas às demais informações coletadas sobre Candidatos ou
fornecidas por estes e utilizadas nas situações e para as finalidades descritas nesta política. As informações
fornecidas através de parceiros comerciais, prestadores de serviço ou terceiros, obedece ao estabelecido por
esses e estão sujeitas às suas respectivas políticas de privacidade.
2. Para que coletamos:
Os dados pessoais coletados são tratados conforme as legislações nacionais e ligadas um ou mais das
finalidades abaixo:
i.

Processo seletivo de Candidatos, incluindo a verificação do histórico pessoal, acadêmico e
profissional, sem discriminação ilícita ou abusiva, seja racial, de classe social, nacionalidade,
religião, deficiência, gênero ou outros. A análise de histórico é realizada para todos os Candidatos
a emprego, de acordo com a ética, regulamentos e leis relevantes, bem como é proporcional aos
requisitos do negócio e aos riscos percebidos;

ii.

Identificação, cadastro e controle de acesso às dependências físicas do Shopping Uberaba e,
conforme aplicável, de seus parceiros e clientes;

iii.

Monitoramento contínuo nas dependências do Shopping Uberaba, para fins de segurança e
resolução de ocorrências;

iv.

Comunicações entre o Shopping Uberaba e Candidato, inclusive acerca das funções do cargo
oferecido, informações relevantes sobre o Shopping Uberaba, seus negócios e oportunidades de
carreira;

v.

Cumprimento de obrigações legais ou regulatórias do Shopping Uberaba;

vi.

Exercício de direitos do Shopping Uberaba em processos administrativos, judiciais ou arbitrais, na
forma da lei e para sua defesa, seus direitos, bens e interesses legítimos;

vii.

Gestão de segurança física e de informações do Shopping Uberaba, incluindo monitoramento por
imagem e vídeo, monitoramento de todo e qualquer sistema eletrônico, de dispositivos de uso
corporativo ou de qualquer natureza, que estejam conectados à rede corporativa;

viii.

Respostas a autoridades no âmbito de processos judiciais ou administrativos, em cumprimento
de deveres legais, regulatórios ou quaisquer outros licitamente exigíveis ao Shopping Uberaba, ou
em defesa de seus direitos e interesses legítimos;

Para as finalidades abaixo, dados pessoais sensíveis também poderão ser tratados:
i.

Cumprimento de obrigações legais, exercício de direitos contratuais e em processos
administrativos, judiciais ou arbitrais, incluindo o gerenciamento de processos;

ii.

Apuração de denúncias envolvendo práticas discriminatórias;

iii.

Para outras finalidades específicas a serem oportunamente informadas aos Candidatos e
mediante seu consentimento, quando aplicável.

Após o cumprimento destas finalidades, o Shopping Uberaba se compromete a realizar o descarte dos
dados pessoais, sempre que possível e conforme possa lhe ser exigido, em atendimento ao disposto na
LGPD e demais normas aplicáveis.

3. Compartilhamento de Dados Pessoais:
Poderemos compartilhar seus dados pessoais com terceiros, apenas no que for necessário para a realização
das finalidades listadas na presente Política de Privacidade e nas hipóteses a seguir:
i.

Caso o terceiro seja um prestador de serviços, realizando tratamento de dados pessoais, em nome
e no interesse do Shopping Uberaba, como seu operador, salvo disposição em contrário;

ii.

Os Currículos de Candidatos cadastrados no site do Shopping Uberaba na seção “Trabalhe
Conosco”, ficam à disposição também dos nossos lojistas, em sua área restrita e protegida.;

iii.

Caso o terceiro seja um órgão ou entidade pública oficial, autoridade regulatória, policial ou
governamental, solicitando informações legitimamente no contexto de fiscalizações, auditorias,
processos ou procedimentos legais regulares e que constituem obrigações jurídicas vinculantes
ao Shopping Uberaba, ou quando sejam necessárias para proteger os direitos do Shopping
Uberaba;

iv.

Em casos de sinistros ou ocorrências em nossas dependências, o Shopping Uberaba poderá
fornecer imagens captadas por nossas câmeras de monitoramento às autoridades públicas,
empresas seguradoras e demais pessoas envolvidas na ocorrência, mediante solicitação;

v.

Quando o Shopping Uberaba tiver obtido o livre e inequívoco consentimento do Candidato para
o compartilhamento de dados.

4. Terceiros:
Os dados pessoais que o Candidato fornecer em anúncios e outras comunicações que possa direcionar para
links de sites de terceiros, não estão sujeitos a esta Política de Privacidade, assim o tratamento de seus dados
pessoais por tais sites não é de nossa responsabilidade.
5. Seus Direitos e Como Exercê-los:
Envidamos esforços para garantir que os direitos sobre os dados pessoais previstos em Lei possam ser
plenamente exercidos por seus titulares.
Confirmação da existência de tratamento, acesso ou atualização: Conforme determina a legislação aplicável,
o Candidato poderá requerer: (i) confirmação da existência de tratamento de dados pessoais bem como
informações sobre possíveis compartilhamentos com terceiros; (ii) acesso aos seus dados pessoais tratados
que sejam armazenados pelo Shopping Uberaba; (iii) correção ou atualização de seus dados pessoais, sendo
responsável pelos dados informados no cadastro.
Objeção ao tratamento de dados: o Candidato poderá a qualquer momento requerer: (i) limitação no uso de
seus dados pessoais; (ii) oposição ou revogação do consentimento fornecido ou; (iii) É possível ainda que,
mesmo após o requerimento de exclusão, alguns dados pessoais permaneçam armazenados em nossa base,
como forma de observância a obrigações legais ou para a proteção de interesses do Shopping Uberaba. (iv)
Em todos os casos, desde que possível, trabalharemos com anonimização de seus dados pessoais.
O exercício dos seus direitos, diante de situações específicas, poderá ser limitado ou sofrer restrições, sempre
em conformidade com a legislação. Caso isso ocorra, serão oportunamente informadas aos Candidatos.

6. Armazenamento, Duração e Segurança:
As informações coletadas são armazenadas, em arquivos físicos e/ou eletrônicos, adotando todos os padrões
de segurança e de acordo com os princípios de transparência, necessidade, minimização e legalidade previstos
na legislação de proteção de dados e privacidade aplicáveis.
Serão tratados e mantidos pelo período necessário para a realização das finalidades listadas nesta Política.
Reservamo-nos o direito de armazenar os dados de candidatos (físico ou digitais), pelo tempo exigido por lei
para preservar informações exigidas no cumprimento de obrigações legais e regulatórias ou para o exercício
de nossos direitos em demandas administrativas, judiciais ou arbitrais.
O tratamento dos dados coletados e/ou armazenados, poderá ser feito pelo Shopping Uberaba ou por
prestadores de serviço contratados, que atuem em seu benefício para esse fim, que também estarão sujeitos
a esta Política.
Salientamos que, em se tratando de currículos compartilhados com nossos lojistas, caso venha a participar de
processo seletivo e/ou seja contratado por um destes, deverá observar a Política de Privacidade e exercício
de direitos dos titulares, especificamente deste lojista.
7. Atualizações/Alterações:
O Shopping Uberaba reserva-se no direito de efetuar atualizações e/ou alterações nesta Política de
Privacidade a qualquer momento, de acordo com a necessidade, para garantir as práticas de privacidade e
proteção de dados pessoais, bem como eventuais atualizações regulatórias. Por essa razão, a data de última
atualização sempre aparecerá ao final desta Política. Em caso de atualização relevante, daremos a devida
transparência em relação ao conteúdo alterado.
8. Contato com o Encarregado de Dados.
Quando o Candidato desejar esclarecer dúvidas ou obter maiores esclarecimentos sobre a aplicação desta
Política de Privacidade, poderá ser endereçada ao Encarregado de Dados através do e-mail:
privacidade@shoppinguberaba.com.br. Pode ser que, em alguns casos não sejamos capazes de atender à sua
solicitação. Caso isso ocorra, explicaremos devidamente os motivos de fato e de direito que nos impedem de
lhe atender.
Última atualização 30 de agosto de 2021

