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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA ASSETZ 
 
 
Última Atualização: 05 de agosto de 2022 
 
Bem-vindo(a) à Assetz! Nós somos a ASSETZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA, 
sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.412.995/0001-94, com sede na Rua Helena, n. 260, 3º 
andar, conjunto 31, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-050, doravante 
simplesmente “Assetz” ou “Nós”, e somos controladores dos seus dados pessoais, conforme definido 
pela legislação cabível. 
 
Isso significa que nós tomamos decisões sobre quais dados seus coletar, onde e como armazená-los, 
como processá-los, entre outras – tudo em conformidade com a nossa Política de Privacidade abaixo 
(a “Política”). 
 
Caso tenha dúvidas ou precise tratar de qualquer assunto relacionado a esta Política, entre em contato 
conosco através do e-mail contato@assetz.com.br.  
 
Você, titular de dados pessoais, será referido como “Você” em nossa Política. 
 
A presente Política está dividida da seguinte forma para facilitar a sua compreensão: 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
2. DADOS COLETADOS 
3. USO E COMPARTILHAMENTO DAS SUAS INFORMAÇÕES 
4. OUTROS USOS AUTORIZADOS 
5. DIREITOS DOS TITULARES 
6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
7. COOKIES 
8. ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
9. LEI APLICÁVEL 

 
 

 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Os seus dados pessoais, ou seja, informações que te identificam ou podem te identificar, conforme 
definidos pela legislação cabível, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), poderão ser 
coletados e processados por nós nos termos desta Política. 
 
Essa Política tem como objetivo lhe informar com transparência sobre o processamento dos dados 
pessoais coletados quando Você: 
 

 Nos envia seu CV e/ou outras informações pessoais suas para que possamos ajudá-lo com 
uma colocação no mercado de trabalho, seja essas informações enviadas pelo nosso site, em 
uma entrevista pessoal, por meio de uma mensagem eletrônica, ou de outra maneira (uma 
“Colocação”). 

 
Nesse caso, utilizaremos seus dados pessoais tão somente sob a base legal do cumprimento do 
contrato de prestação de serviços que temos entre nós: ou seja, para ajudá-lo a encontrar uma 
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colocação no mercado de trabalho, razão pela qual Você entrou em contato conosco. Dados coletados 
desta maneira não serão processados para outras finalidades, como verá em maiores detalhes abaixo. 
 
Além disso, essa Política tem como objetivo lhe informar com transparência, além de coletar seu 
consentimento livre, expresso, informado e inequívoco, para o processamento dos dados pessoais 
coletados quando Você: 
 

 Entra e interage com nosso site (“Site”); 

 Participa de uma pesquisa em que a Assetz colabore, por exemplo, preenchendo um 
formulário nosso, participando de alguma ação virtual ou de outra forma nos fornecendo 
dados pessoais seus quando solicitados explicitamente por nós (“Pesquisas”); ou 

 Nos envia suas informações com a finalidade de seu uso para marketing, como a publicação 
de um artigo em nosso site com dados seus, criação de podcasts, vídeos e outras mídias. 
Nesses casos, Você saberá de antemão que estamos solicitando seus dados para tais 
finalidades (“Marketing”). 

 
Por fim, também poderemos coletar dados seus que estejam publicamente disponíveis no seu perfil 
do LinkedIn. Sendo o LinkedIn uma rede social para finalidades profissionais, utilizaremos essas 
informações tão somente para ajudá-lo a encontrar uma colocação no mercado de trabalho, nos 
termos do Art. 7º, § 4º da LGPD. Você sempre poderá exercer seus direitos e saber o que acontece 
com seus dados, nos termos desta Política. 
 
Cada uma das situações acima poderá ser referida como um “Serviço” da Assetz. Você declara e 
garante que todas as informações pessoais suas que nos fornecer são verdadeiras, atuais e 
completas. 
 
 
2. INFORMAÇÕES COLETADAS 
 
Nós coletamos os seguintes tipos de informações sobre Você: 
 

● Dados sensíveis. Em regra, nós não solicitamos nem coletamos dados sensíveis seus. No 
entanto, Você pode escolher nos fornecer informações como sua raça ou etnia, filiação 
sindical, crenças filosóficas ou religiosas, entre outras. Caso Você compartilhe tais 
informações conosco, evitaremos utilizá-las ou compartilhá-las, mas quando o fizermos, 
será tão somente para buscar uma Colocação e para finalidades antidiscriminatórias. Caso 
Você tenha compartilhado tais informações para Marketing ou para Pesquisas, utilizaremos 
elas tão somente para as finalidades explicitamente apontadas no momento da coleta, e 
para as finalidades apontadas nesta Política. 

 
● Dados para uma Colocação. Quando Você buscar uma Colocação conosco, Você nos 

fornecerá informações pessoais suas como seu nome, e-mail, idade, gênero, endereço, vaga 
de emprego atual, salário, entre outras explicitamente solicitadas no momento do nosso 
contato ou que Você escolha nos fornecer. 
 

● Dados para Pesquisas ou Marketing. Quando Você participar de uma Pesquisa nossa ou de 
nossos parceiros, Você nos fornecerá informações pessoais suas como seu nome, idade, 
gênero, vaga de emprego atual, entre outras explicitamente solicitadas no momento do nosso 
contato ou que Você escolha nos fornecer. 
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● Dados publicamente disponíveis no LinkedIn. Como apontado acima, poderemos coletar 
informações disponibilizadas publicamente por Você em seu perfil de LinkedIn, tal como seu 
nome, e-mail e vaga de emprego atual, entre outras que Você tenha escolhido publicar em 
seu perfil. 
 

● Registros de acesso. A Assetz coleta automaticamente registros de acesso ao nosso site, que 
incluem o endereço IP, com data e hora, utilizado para acessar o site. Esses dados são de 
coleta obrigatória, de acordo com o Marco Civil da Internet, mas somente serão fornecidos 
para outros terceiros não previstos nesta Política com a sua autorização expressa ou por meio 
de demanda judicial.  

 
● Dados de uso. Nós coletamos informações sobre suas interações no nosso Site, como sua 

navegação, as páginas ou outro conteúdo que Você acessa ou cria, suas buscas e outras ações. 
 

● Comunicações com a Assetz. Quando Você se comunica com a Assetz, coletamos informações 
sobre sua comunicação, incluindo metadados como data, IP e hora das comunicações e todo 
o seu conteúdo, assim como qualquer informação que Você escolha fornecer. 

  
● Cookies e tecnologias semelhantes. Nós utilizamos cookies, que são arquivos de texto 

gerados e armazenados no seu navegador ou aparelho por sites, aplicativos e anúncios online. 
Os cookies poderão ser utilizados para autenticar sua sessão, lembrar suas preferências e 
configurações e entender, de forma agregada e anonimizada, os comportamentos e 
interesses dos usuários de nosso Site. 

 
● Dados de Pagamento. Quando Você nos fizer um pagamento, Você nos fornecerá algumas 

informações bancárias (como seu número de cartão de crédito e outras informações 
explicitamente solicitadas no momento do pagamento), que serão compartilhados com os 
meios de pagamento apontados no momento da transação para a finalidade única de 
processar seu pagamento e permitir seu uso dos nossos Serviços. 

 
 
3. USO E COMPARTILHAMENTO DAS SUAS INFORMAÇÕES 
 

● Informações confidenciais. Todos os seus dados pessoais são tratados como confidenciais 
pela Assetz, e somente os usaremos para as finalidades aqui descritas. No entanto, 
poderemos anonimizar os dados submetidos e utilizá-los, de forma agregada, para outras 
finalidades razoáveis, nunca permitindo sua identificação, mesmo que posterior, de forma a 
descaracterizar tais informações como “pessoais”. 
 

● Servidores. Todos os dados que Você nos fornecer são armazenados em servidores externos 
à Assetz, na plataforma OneDrive da Microsoft, fisicamente localizada nos Estados Unidos. 
Recomendamos que entre em contato com a Política de Privacidade deles caso deseje se 
informar sobre os usos que fazem de seus dados pessoais. 
 

● Softwares de terceiros utilizados. Seus dados poderão ser adicionados à plataforma 
Clockwork, cuja utilização serve somente para organização e compartilhamento com 
empresas que possam lhe oferecer uma Colocação. Nosso Site é integrado com diferentes 
plugins do WordPress, para gestão de backups do Site, envio de e-mails transacionais, 
exportação das informações para planilhas em nossos sistemas, entre outras finalidades 
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correlatas, e poderão ter acesso a todos os dados pessoais que Você alimenta por meio do 
nosso Site. Nosso Site utiliza o Google Analytics para análise de tráfego e aplicação de 
melhorias, SEO (search engine optimization) e finalidades correlatas, podendo o Google ter 
acesso a suas interações/uso do Site. Todas essas plataformas podem utilizar seus dados para 
suas finalidades próprias, inclusive marketing direcionado – portanto, recomendamos que 
entre em contato com suas políticas de privacidade próprias caso queira saber mais sobre o 
processamento dos seus dados pessoais por elas. 

 
● Compartilhamento para Colocações. As empresas, parceiras da Assetz, que podem lhe 

oferecer uma vaga de trabalho terão acesso a todos os seus dados pessoais fornecidos com a 
finalidade de encontrar uma Colocação. Essas empresas têm ciência de que seus dados 
somente poderão ser processados para a finalidade de lhe oferecer uma Colocação. 
 

● Pesquisas e Marketing. Dados pessoais seus coletados com essas finalidades serão utilizados 
para finalidades acadêmicas, no caso das Pesquisas, e compartilhados com as instituições de 
pesquisas apontadas explicitamente no momento da coleta; e para a publicação de artigos, 
podcasts, vídeos ou similares no caso de Marketing, seguindo a finalidade explicitamente 
apontada no momento da coleta. Seus dados compartilhados dessa forma também poderão 
ser utilizados para Colocações. 
 

● Dados de Pagamento. Quando Você fizer um pagamento, Você nos fornecerá as informações 
apontadas no item correspondente acima. Esses dados serão compartilhados com os meios 
de pagamento apontados no momento da transação, para a finalidade única de processar seu 
pagamento ou orçamento e permitir o uso dos nossos Serviços. 

 
● Requisição judicial. A Assetz se reserva no direito de fornecer dados e informações sobre caso 

seja requisitada judicialmente para tanto, exclusivamente na medida em que tal 
compartilhamento for obrigatório por lei. 
 

● Nenhum outro compartilhamento. Exceto se disposto de outra maneira nessa Política, 
nenhum dado pessoal seu será compartilhado pela Assetz com quaisquer terceiros, como 
parceiros comerciais ou outras empresas.  

 
 
4. OUTROS USOS AUTORIZADOS 
 
Também poderemos utilizar seus dados para: 
 

● Enviar a Você mensagens a respeito de suporte ou serviço, como alertas, notificações e 
atualizações; 

 
● Analisar o tráfego dos usuários em nossas aplicações; 

 
● Detecção e prevenção de fraudes, spam e incidentes de segurança; 

 
● Cumprir obrigações legais; e 

 
● Monitorar os Serviços, principalmente para assegurar que as regras descritas nessa Política 

estão sendo observadas, ou ainda se não há violação ou abuso das leis aplicáveis.  
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5. DIREITOS DOS TITULARES 
 
Você tem, por lei, diversos direitos relativos à privacidade e à proteção dos seus dados pessoais. Tais 
direitos encontram-se resumidos abaixo. Caso queira exercer qualquer um destes direitos, por favor 
envie um e-mail para contato@assetz.com.br, e cumpriremos com sua solicitação o mais rápido 
possível, com a colaboração do controlador de dados. Caso Você entre em contato conosco para 
exercer algum desses direitos, teremos de acessar seus dados pessoais correspondentes para poder 
cumprir com suas solicitações.  
 

● Direito de acesso. Este direito permite que Você possa requisitar e receber uma cópia dos 
dados pessoais que possuímos sobre Você. 
 

● Direito de retificação. Este direito permite que Você, a qualquer momento, possa solicitar a 
correção e/ou retificação dos seus dados pessoais, caso identifique que alguns deles estão 
incorretos. Contudo, para ser efetivada essa correção, teremos que checar a veracidade dos 
dados que Você nos fornecer. 
 

● Direito de exclusão. Este direito permite que Você possa nos solicitar a exclusão dos seus 
dados pessoais. Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando Você 
assim requisitar, salvo se houver qualquer outra razão para a sua manutenção, como eventual 
obrigação legal de retenção de dados. 
 

● Direito de oposição ao processamento. Você também tem o direito de contestar onde e em 
que contexto estamos tratando seus dados pessoais para diferentes finalidades. Em 
determinadas situações, podemos demonstrar que temos motivos legítimos para tratar seus 
dados, os quais se sobrepõem aos seus direitos, caso, por exemplo, o controlador de dados 
tenha base legal legítima para retenção dos seus dados e compartilhamento deles conosco. 
 

● Direito de solicitar anonimização, bloqueio ou eliminação. Este direito permite que Você nos 
peça para suspender o processamento de seus dados pessoais nos seguintes cenários: (a) se 
Você quiser que nós estabeleçamos a precisão dos dados; (b) quando Você precisar que sejam 
mantidos os dados mesmo se não precisarmos mais deles, conforme necessário, para 
estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais; ou (c) se Você se opôs ao uso de seus 
dados, mas nesta hipótese precisamos verificar se temos motivos legítimos para usá-los. 
 

● Direito à portabilidade. Forneceremos a Você, ou a terceiros que Você escolheu, seus dados 
pessoais em formato estruturado e interoperável. 
 

● Direito à revisão de decisões automatizadas. Você também tem o direito de solicitar a revisão 
de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de seus dados 
pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas à definição de perfis 
pessoais, profissionais, de consumo e de crédito e/ou os aspectos de sua personalidade. 

 
Talvez seja necessário solicitar informações específicas suas para nos ajudar a confirmar sua 
identidade e garantir seus direitos acima. Esta é uma medida de segurança para garantir que os dados 
pessoais não sejam divulgados a qualquer pessoa que não tenha direito de recebê-los.  
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6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
Todos os seus dados são confidenciais e somente as pessoas com as devidas autorizações e 
necessidade terão acesso a eles. Qualquer uso dos seus dados pessoais estará de acordo com a 
presente Política. A Assetz empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado para garantir a 
segurança dos nossos sistemas e dos seus dados. O acesso aos servidores onde estão seus dados 
somente pode ser feito por meio de canais de comunicação previamente autorizados. Todas as suas 
informações são criptografadas nos servidores em que se encontram, assim como seu tráfego entre 
os servidores e nossos computadores.  
 
Manteremos seus dados de acesso a nosso Site (ou seja, IP, data e hora de seu acesso) em nossos 
servidores por 6 (seis) meses.  
 
Sem prejuízo desses prazos, manteremos seus dados e informações somente até quando estas forem 
necessárias ou relevantes para as finalidades descritas nesta Política, ou em caso de períodos pré-
determinados por lei.  
 
 
7. COOKIES 
 
Nós utilizamos cookies, que são arquivos de texto gerados e armazenados no seu navegador ou 
aparelho por sites, aplicativos e anúncios online. Os cookies poderão ser utilizados para autenticar sua 
sessão, lembrar suas preferências e configurações e entender, de forma agregada e anonimizada, os 
comportamentos e interesses dos usuários de nossos Serviços. 
 
Ao acessar nosso Site e consentir com o uso de cookies, você manifesta conhecer e aceitar a utilização 
de um sistema de coleta de dados de navegação com o uso de cookies em seu dispositivo. Você pode, 
a qualquer tempo e sem nenhum custo por meio do seu navegador, alterar as permissões, bloquear 
ou recusar os cookies. Todavia, a revogação do consentimento de determinados Cookies pode 
inviabilizar o funcionamento correto de alguns recursos dos nossos Serviços. 
 
 
8. ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
A Assetz se reserva no direito de alterar essa Política quantas vezes forem necessárias, contanto que 
em compasso com as normativas legais e as instruções dos controladores de dados. É por isso que é 
muito importante acessar nossa Política periodicamente. Para facilitar, indicamos no início do 
documento a data da última atualização. 
 
 
9. LEI APLICÁVEL 
 
Este documento é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, São Paulo, como o competente para dirimir 
quaisquer questões porventura oriundas do presente documento, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
Atenciosamente, 
ASSETZ EXPERT RECRUITMENT 
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