Declaração de Privacidade do Candidato da Autodesk
Proteger sua privacidade é importante para a Autodesk. Esta Declaração de Privacidade do
Candidato descreve como a Autodesk, Inc. e sua afiliada local envolvida no cargo em questão
(“nós”, “Autodesk”) coletam e processam dados pessoais sobre candidatos (”você”), como
utilizamos e protegemos esses dados e seus direitos com relação aos mesmos.
Especificamente, esta Declaração de Privacidade do Candidato descreve como tratamos os dados
pessoais de candidatos a cargos internos e externos, obtidos por meio da plataforma online de
recrutamento da Autodesk e da página de carreiras (o “sistema de recrutamento”), diretamente de
candidatos a cargos e de agências terceirizadas, recrutadores, sites de busca de emprego, feiras
de emprego, eventos de recrutamento e plataformas de recrutamento. Ela também descreve como
tratamos dados pessoais de candidatos que expressaram interesse em receber informações sobre
futuras oportunidades na Autodesk.

Que informações a Autodesk coleta sobre você?
Dados que coletamos diretamente de você
Coletamos as seguintes informações sobre você:
(a) Identificadores, tais como nome, sobrenome e dados de contato, como endereço,
endereço de e-mail, número de telefone, nome de usuário e senha para o sistema de
recrutamento;
(b) Informações profissionais ou relativas a emprego, tais como informações contidas
em seu currículo, histórico profissional e outros documentos relacionados que tenham
sido apresentados durante o processo de inscrição ou recrutamento;
(c) Informações de educação, tais como histórico escolar;
(d) Informações protegidas para análise de diversidade, nos casos em que a coleta de
tais dados seja permitida pelas leis locais (por exemplo, raça, etnia, gênero, certificado
de alistamento militar e/ou deficiências); informações sobre cidadania ou imigração
(por exemplo, para prova de direito de trabalhar);
(e) Outras informações que você opte por nos oferecer voluntariamente com a sua
candidatura ou entrevista de emprego.
Dados que coletamos de outras fontes
Podemos coletar os seguintes dados sobre você de outras fontes:
(a) Informações protegidas para análise de diversidade, nos casos em que a coleta de
tais dados seja permitida pelas leis locais, tais como histórico de antecedentes
criminais e informações biométricas;
(b) Informações de educação, tais como histórico escolar;
(c) Informações profissionais ou relativas a emprego, tais como histórico profissional
obtido de agências de recrutamento, registros ou bancos de dados com informações
públicas, ex-empregadores e/ou instituições educacionais (conforme permitido pelas
leis aplicáveis), e informações sobre seu desempenho ou conduta a partir de
referências, outros empregados da Autodesk, clientes ou prestadores de serviços, ou
ex-empregadores;
(d) Informações públicas disponíveis em websites ou mídias sociais, inclusive LinkedIn ou
outras plataformas de busca de emprego, incluindo informações que você opte por nos
fornecer voluntariamente com relação a sua candidatura (por exemplo, ao se
candidatar pelo LinkedIn).

1

Como a Autodesk utiliza as informações que coleta sobre você?
Nosso objetivo é coletar e utilizar seus dados pessoais somente para finalidades específicas e
necessárias. Por exemplo, utilizamos seus dados pessoais para:
•

Operar, gerenciar e melhorar o sistema de recrutamento, candidaturas de emprego
e um banco de dados de indivíduos interessados.

•

Comunicarmo-nos com você a respeito de seu interesse expresso na Autodesk,
oportunidades de trabalho, candidatura ou o processo de recrutamento.

•

Verificar suas informações, inclusive por meio de verificação de referência,
informações disponíveis publicamente (por exemplo, no LinkedIn ou outras
plataformas de busca de emprego) e, quando aplicável, por meio de verificação de
antecedentes (background check).

•

Enviar-lhe informações sobre outras oportunidades de trabalho em entidades do
grupo Autodesk que possam ser do seu interesse, caso você tenha nos fornecido
consentimento.

•

Cumprir as obrigações legais a que estamos sujeitos e cooperar com agências
regulatórias e outros órgãos responsáveis pela aplicação da lei.

Alguns países exigem que tenhamos uma base legal para processar seus dados pessoais. No
geral, nossas bases legais são cumprir nossas obrigações contratuais para com você, ou tomar
medidas para celebrar um contrato com você; cumprir nossas obrigações legais; o seu
consentimento; (v) atender aos nossos interesses legítimos (nós colocamos em prática medidas
de proteção robustas para garantir que sua privacidade ou outros direitos fundamentais e
liberdades não sejam anulados por nossos interesses legítimos).
Quando somos obrigados por leis locais a coletar determinados dados pessoais de você, caso
você não os forneça a nós, tal falta poderá impedir ou atrasar o cumprimento de nossas obrigações
legais, bem como poderá afetar nossa capacidade de contratá-lo. Caso solicitemos seu
consentimento para processar seus dados pessoais, você poderá retirá-lo a qualquer momento ao
entrar em contato conosco por meio das informações mostradas no final desta Declaração de
Privacidade do Candidato.

Como a Autodesk divulga seus dados pessoais?
Podemos compartilhar seus dados pessoais com outras entidades em limitadas situações, tais
como:
• Podemos compartilhar seus dados pessoais com outras entidades do grupo Autodesk para
fins de recrutamento, gestão de recursos humanos e relatórios internos.
•

Podemos compartilhar seus dados pessoais com nossos prestadores de serviços e
parceiros comerciais que realizam operações de negócios para nós. Por exemplo,
podemos fazer parcerias com outras empresas para hospedar a plataforma de
recrutamento e analisar dados para melhorar o desempenho.

•

Podemos compartilhar seus dados pessoais com agências regulatórias, tribunais,
autoridades tributárias, autoridades governamentais ou outros terceiros caso seja
necessário para cumprir uma obrigação legal ou regulatória, ou para proteger nossos
direitos, seus direitos ou de terceiros.
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Como você acessa, atualiza, faz o download de e exclui seus dados
pessoais?
As leis aplicáveis podem assegurar alguns direitos relacionados aos seus dados pessoais, tais
como o direito de acessar, atualizar, excluir, receber uma cópia de, restringir o uso dos seus dados
pessoais por nós e de tornar seus dados portáveis em algumas localidades. Quando processamos
dados pessoais com base no seu consentimento, você pode revogá-lo a qualquer momento com
efeitos para o futuro. Se desejar confirmar sua elegibilidade a tais direitos, ou exercê-los, entre em
contato conosco pelo endereço gdpr.request.team@autodesk.com.
Entraremos em contato caso necessitemos de informações adicionais para atender às suas
solicitações. Quando você entrar em contato conosco com relação aos direitos mencionados
acima, solicitaremos que você nos confirme sua identidade antes de atender à sua solicitação.
Poderemos reter alguns de seus dados pessoais para fins legais e comerciais, como prevenção
de fraude, de acordo com as leis aplicáveis.

Decisões automatizadas sobre você
Geralmente, não tomamos decisões relativas a recrutamento ou contratação unicamente com
base na tomada de decisão automatizada ou na criação de perfil (profiling) (conforme definido no
Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia). Caso optemos por tomar decisões
unicamente com base em tratamento automatizado e isso venha a causar algum impacto
significativo a você, ou sujeitá-lo a profiling, tomaremos as medidas de segurança apropriadas
conforme requerido por lei.

Como a Autodesk protege seus dados?
Utilizamos uma combinação de controles físicos, administrativos e tecnológicos razoáveis para
proteger seus dados contra acesso não autorizado ou ações maliciosas. Para mais informações
sobre nossas práticas de segurança, acesse o Centro de Confiabilidade em
https://www.autodesk.com/trust/overview.
Limitamos o acesso dos funcionários, contratados e agentes da Autodesk aos seus dados
pessoais àqueles que precisam conhecer esses dados para executar suas funções e desenvolver
ou aprimorar nossos produtos e serviços.

Quais são as práticas de armazenamento e retenção da Autodesk?
Armazenamos seus dados e conteúdo pessoais em nossos servidores, bem como nos servidores
dos nossos prestadores de serviços. Como nós e nossos prestadores de serviços mantemos
servidores em diversos locais ao redor do mundo, seus dados pessoais podem ser transferidos e
armazenados em outros países que não o país onde foram coletados.
Manteremos seus dados pessoais até que o cargo para o qual você estiver se candidatando tiver
sido preenchido, e após tal momento, pelo período necessário para cumprimos nossas obrigações
legais. Nós excluiremos seus dados pessoais assim que eles não forem mais necessários para
tais finalidades. Se houver algum dado que, por motivos técnicos, não sejamos capazes de excluir
por completo dos nossos sistemas, colocaremos em prática as medidas adequadas para evitar
qualquer processamento ou uso adicional dos mesmos.

A Autodesk transfere seus dados pessoais para outros países?
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Se seus dados forem transferidos de uma de nossas entidades localizadas no Espaço Econômico
Europeu (EEE), na Suíça ou no Reino Unido para os Estados Unidos, ou para outro país fora do
EEE que não forneça proteção adequada para dados pessoais, conforme determinado pela
Comissão Europeia, contamos com o mecanismo legal de Cláusulas Contratuais Padrão para tais
transferências. A Autodesk foi certificada de acordo com a Estrutura do Escudo de Proteção da
Privacidade UE-EUA e a Estrutura do Escudo de Proteção da Privacidade Suíça-EUA ("Escudo
de Proteção da Privacidade"), conforme definido pelo Departamento de Comércio dos EUA com
relação à coleta, uso e retenção de dados pessoais transferidos do EEE, do Reino Unido e/ou da
Suíça para os Estados Unidos com base no Escudo de Proteção da Privacidade. Em decorrência
da invalidação do Escudo de Proteção da Privacidade, a Autodesk não mais se pauta no Escudo
de Proteção da Privacidade para transferir dados pessoais do EEE, do Reino Unido e/ou da Suíça
para os Estados Unidos. Continuaremos a aplicar as salvaguardas proporcionadas pelo Escudo
de Proteção da Privacidade para dados pessoais que transferimos para os Estados Unidos com
base no Escudo de Proteção da Privacidade.

Alterações na Declaração de Privacidade do Candidato e como
entrar em contato conosco
Caso tenha dúvidas ou preocupações relacionadas à forma como seus dados pessoais tenham
sido utilizados, entre em contato conosco pelo e-mail gdpr.request.team@autodesk.com.
Candidatos na União Europeia podem entrar em contato com nosso gerente de proteção de dados
pelo e-mail DPO@autodesk.com.
Temos o compromisso de trabalhar com você para obter uma solução justa para qualquer
reclamação ou preocupação sobre privacidade. No entanto, se você acredita que não fomos
capazes de ajudar a resolver a sua reclamação ou preocupação, você poderá apresentar uma
reclamação junto à autoridade de proteção de dados no seu país de residência.
Podemos, ocasionalmente, modificar ou atualizar esta Declaração de Privacidade do Candidato.
Se fizermos uma mudança material nesta Declaração de Privacidade do Candidato, você será
notificado a respeito de tal mudança.
Para obter mais informações sobre as práticas de privacidade da Autodesk, acesse a Declaração
de Privacidade da Autodesk em https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/
privacy-statement-br
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