
 

 

Notice to Candidates for Employment 
with NPD - Brazil 

1. Scope of Notice 

This Notice is intended for each candidate 
(“you”) for employment with entities 
controlled by The NPD Group, L.P. (the 
“Group”, or “we” or “us”).  This Notice 
provides information about the Group’s 
personal data processing practices, your 
data protection rights, and our legal 
obligations.    
 
Summary of Key Information about our 
Personal Data Processing  
 
We use personal data that you provide, together 
with additional personal data we collect, as part 
of our recruitment process.  
 
 
The personal data we collect is used solely to 
evaluate and administer your candidacy for 
employment with a Group member. Your 
personal data is stored and processed in the US, 
where our parent company is established and 
where there are third party service providers 
acting on our behalf.   
 
With your consent, NPD will retain your 
Personal Data for one year following the close of 
the recruitment process for the position to which 
you are now applying, so that we may consider 
you for future job openings. See Section 11 below 
for more information.  
 
 
In addition to your right to withdraw your 
candidacy at any time, you have certain rights in 
respect of your personal data, detailed in Section 
9 below, which you can exercise by clicking here.  

Aviso aos Candidatos a Emprego na NPD - 
Brasil 

1. Escopo do Aviso 

Este Aviso é destinado a cada candidato 
("você") para uma vaga de emprego com 
entidades controladas pelo Grupo NPD, L.P. 
(o "Grupo" ou "nós").  Este Aviso fornece 
informações sobre as práticas de tratamento 
de dados pessoais do Grupo, seus direitos de 
proteção de dados e nossas obrigações 
legais.    
 
Resumo das Principais Informações sobre 
nosso Tratamento de Dados Pessoais  
 
Utilizamos os dados pessoais que você nos 
fornece, juntamente com os dados pessoais 
adicionais que coletamos, como parte de nosso 
processo de recrutamento.  
 
Os dados pessoais que coletamos são utilizados 
exclusivamente para avaliar e administrar sua 
candidatura a um emprego com um membro do 
Grupo. Seus dados pessoais são armazenados e 
processados nos EUA, onde nossa empresa 
matriz está estabelecida e onde há prestadores de 
serviços terceirizados agindo em nosso nome.   

Com seu consentimento, a NPD manterá seus 
dados pessoais por um ano após o encerramento 
do processo de recrutamento para o cargo ao qual 
você está se candidatando agora, para que 
possamos considerá-lo para futuras vagas de 
emprego. Consulte a seção 11 abaixo para obter 
mais informações.  
 
Além do seu direito de retirar sua candidatura a 
qualquer momento, você tem certos direitos em 
relação aos seus dados pessoais, detalhados na 
Seção 9 abaixo, os quais você pode exercer 
clicando aqui.  

https://privacyportal.onetrust.com/webform/44e252d9-62e1-4530-bdf0-79986d07d1e7/7a9d14a8-3377-4b9c-a7a9-c768a13e872d
https://app.onetrust.com/app/#/webform/71677411-5204-418a-86b4-f949b0009a0c
https://privacyportal.onetrust.com/webform/44e252d9-62e1-4530-bdf0-79986d07d1e7/7a9d14a8-3377-4b9c-a7a9-c768a13e872d
https://app.onetrust.com/app/#/webform/71677411-5204-418a-86b4-f949b0009a0c


 

2. Your Personal Data 

The controller of your personal data is The 
NPD Group, L.P. (hereinafter, "NPD"), NPD 
Brasil Serviços de Pesquisa de Mercado 
LTDA.  and/or relevant Group 
members in the locations listed on our 
website at https://www.npd.com/about-
npd/offices/, each acting as an independent 
and autonomous controller of your personal 
data.  This Notice sets out information 
regarding the privacy and protections 
accorded to your personal data by or on 
behalf of NPD and relevant Group members.  
When used in this Notice, the term 
“personal data” means any information 
relating to a directly or indirectly identified 
individual, such as a name, phone number 
or one or more factors specific to that 
individual’s physical, physiological, mental, 
economic, cultural or social identity.  
 
 
3. Legal Basis and Purposes of 

Processing Your Personal Data 

Your personal data will be processed by 
NPD and relevant Group members to 
evaluate and administer your candidacy for 
employment with a Group member.   
 
NPD and relevant Group members may 
process your personal data on at least one of 
the following legal bases:  

• where processing is necessary to 
comply with a legal or regulatory 
obligation to which NPD or the 
relevant Group member is 
subject (for instance verifying 
eligibility for employment or 
complying with obligations 
regarding non-discrimination); 
in this case, failure to provide 
your personal data will prevent 
us from considering your 
candidacy; or 

 

2. Seus Dados Pessoais 

O controlador de seus dados pessoais é o 
Grupo NPD, L.P. (doravante, “NPD”), NPD 
Brasil Serviços de Pesquisa de Mercado 
LTDA. e/ou membros relevantes do Grupo 
nos locais listados em nosso site 
https://www.npd.com/about-npd/offices/ , 
cada um atuando como controlador 
independente e autônomo de seus dados 
pessoais.  Este Aviso estabelece informações 
sobre a privacidade e as proteções 
concedidas a seus dados pessoais por ou em 
nome da NPD e dos membros relevantes do 
Grupo.  Quando usado neste Aviso, o termo 
"dados pessoais" significa qualquer 
informação que permita a identificação 
direta ou indireta de um indivíduo, como 
um nome, número de telefone ou um ou 
mais fatores específicos da identidade física, 
fisiológica, mental, econômica, cultural ou 
social deste. 
 
3. Base Legal e Finalidades do 

Tratamento de Seus Dados Pessoais 

Seus dados pessoais serão processados pela 
NPD e membros relevantes do Grupo para 
avaliar e administrar sua candidatura a um 
emprego com um membro do Grupo.   

A NPD e os membros relevantes do Grupo 
podem processar seus dados pessoais em 
pelo menos uma das seguintes bases legais:  

• quando o tratamento for 
necessário para cumprir uma 
obrigação legal ou regulatória à 
qual a NPD ou o membro 
relevante do Grupo esteja sujeito 
(por exemplo, verificar a 
elegibilidade para emprego ou 
cumprir com as obrigações 
relativas à não discriminação); 
neste caso, o não fornecimento de 
seus dados pessoais nos 
impedirá de considerar sua 
candidatura; ou 

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/about-npd/offices/
https://www.npd.com/about-npd/offices/


 

• where processing is necessary in 
order to take steps at your 
request prior to entering into an 
employment contract with you 
(notably verifying your 
qualifications and work history); 
or  
 

• where processing is necessary for 
the legitimate interests pursued 
by NPD or the relevant Group 
member in hiring qualified and 
appropriate persons (notably by 
conducting interviews), except if 
in light of particular 
circumstances our interests are 
overridden by your interests or 
fundamental rights and 
freedoms that require protection 
of personal data  

  
 
 
 
If you do not provide some or all of your 
personal data it may affect our ability to 
process your candidacy and therefore to 
enter into an employment agreement with 
you.  In some cases, it may mean that we are 
unable to continue with your candidacy as 
NPD or the relevant Group member will not 
have the personal data we believe to be 
necessary to enter into an employment 
agreement with you.  
  
 
4. Types of Personal Data Processed  
  
NPD and the relevant Group members 
processes different types of your personal 
data, to the extent permitted under 
applicable laws, for the purposes described 
in this Notice:  
  

• Contact information (such as 
your name, address, email 
address and phone number);   

• quando o tratamento for 
necessário a fim de, a seu pedido, 
tomar medidas antes de firmar 
um contrato de trabalho com 
você (notavelmente verificando 
suas qualificações e histórico de 
trabalho); ou  
 
• quando o tratamento for 
necessário para os legítimos 
interesses da NPD ou pelo 
membro relevante do Grupo na 
contratação de pessoas 
qualificadas e apropriadas 
(especialmente através da 
realização de entrevistas), exceto 
se, à luz de circunstâncias 
particulares, seus interesses ou 
direitos e liberdades 
fundamentais que exigem a 
proteção de dados pessoais 
prevaleçam ao nossos interesses. 

 

Se você não fornecer alguns ou todos os seus 
dados pessoais, isso pode afetar nossa 
capacidade de processar sua candidatura e, 
portanto, de firmar um contrato de trabalho 
com você.  Em alguns casos, isso pode 
significar que não poderemos continuar com 
sua candidatura, uma vez que a NPD ou o 
membro relevante do Grupo não terá os 
dados pessoais que acreditamos serem 
necessários para firmar um contrato de 
trabalho com você.  
  
4. Tipos de Dados Pessoais 

Processados 
  
A NPD e os membros relevantes do Grupo 
processam diferentes tipos de seus dados 
pessoais, na medida do permitido pelas leis 
aplicáveis, para as finalidades descritas 
neste Aviso:   

• Informações de contato 
(como seu nome, endereço, e-mail 
e número de telefone);   



 

• Employment position(s) 
sought;  

• CV and cover letter;  
• Educational history and 

grades;  
• Employment history;  
• Additional experience 

information (such as 
summary of employment 
history and educational 
background, previous work 
for the Group, non-compete 
obligations, skills, records 
and appraisals, educational 
degrees and statements of 
opinion or intention);  

• Work authorization 
information (including 
sponsorship information as 
applicable); and 

• Availability.   
  
 
 

You may give us the personal data described 
above during the recruitment process, 
whether through your application, further 
communications, on the telephone or at 
interviews.   

  
We may also receive personal data about 
you from third parties; for example, 
recruiters; references from a previous 
employer; business partners; sub-
contractors providing recruiting or technical 
services; analytics providers; background 
check providers; search information 
providers; and credit reference agencies, as 
well as from publicly available sources such 
as social media where such personal data is 
proportionate to the position for which you 
are applying.  We may also retain that 
personal data after you have been employed 
(where this is relevant and to the extent 
permitted by applicable law).  

  
 

• Cargo(s) de emprego(s) 
procurado(s);  
• CV e carta de apresentação;  
• Histórico escolar e notas;  
 
• Histórico de emprego;  
• Informações adicionais de 
experiência (tais como resumo do 
histórico profissional e histórico 
educacional, trabalho anterior 
para o Grupo, obrigações de não 
concorrência, habilidades, 
registros e avaliações, diplomas 
educacionais e declarações de 
opinião ou intenção);  
 
• Informações sobre 
autorização de trabalho 
(incluindo informações sobre 
patrocínio, conforme aplicável); e 
• Disponibilidade.   

 
  
 
Você pode nos fornecer os dados pessoais 
descritos acima durante o processo de 
recrutamento, seja através de sua inscrição, 
de outras comunicações, pelo telefone ou em 
entrevistas.   
  
Também podemos receber dados pessoais 
sobre você de terceiros; por exemplo, 
recrutadores; referências de um empregador 
anterior; parceiros comerciais; 
subcontratados que prestam serviços de 
recrutamento ou técnicos; provedores 
analíticos; provedores de checagem de 
antecedentes; provedores de informações de 
busca; e agências de referência de crédito, 
bem como de fontes disponíveis 
publicamente, tais como a mídia social, onde 
tais dados pessoais são proporcionais à 
posição para a qual você está se 
candidatando.  Também podemos reter 
esses dados pessoais após o seu emprego 
(quando for relevante e na medida 
permitida pela legislação aplicável).  



 

 
 

We may also receive information which may 
include your personal data from our hiring 
manager, from Human Resources, from 
recruiters and, from time to time, from our 
other employees (for instance, in the course 
of conducting an interview).  
  
5. Processing Your Personal Data  
 
The Group is committed to ensuring that all 
candidate personal data is:  
  
 
• Processed fairly and lawfully;  
• Processed for specific purposes only, 
and not in any manner incompatible with 
those purposes;  
• Adequate and relevant;  
• Kept accurate;  
• Retained no longer than necessary;  
• Processed consistent with your 
rights; and  
• Kept secure.  
   
 
6. Sharing Your Personal Data with 

Third Parties  
  
Where necessary for the purposes described 
in this Notice, your personal data will be 
shared among relevant Group entities, third 
party service providers who maintain 
reasonable security practices commensurate 
with applicable law, and government 
agencies. In some cases, third party service 
providers may be granted access to a specific 
Group database, but their access is restricted 
on a need-to-know basis via access 
limitations. Group entities and third parties 
with whom your data will be shared include 
Group HR and IT personnel responsible for 
recruitment or IT processing and security 
functions, third parties providing IT services 
and support for any of the purposes 

  
Também podemos receber informações que 
podem incluir seus dados pessoais de nosso 
gerente de contratação, de Recursos 
Humanos, de recrutadores e, de tempos em 
tempos, de nossos outros funcionários (por 
exemplo, durante a realização de uma 
entrevista). 
  
5. Tratamento de seus Dados Pessoais 
  
O Grupo está empenhado em assegurar que 
todos os dados pessoais dos candidatos 
sejam:  
  
• Processados de forma justa e legal;  
• Processados apenas para finalidades 
específicas, e não de forma alguma 
incompatíveis com essas finalidades;  
• Adequados e relevantes;  
• Mantidos com exatidão;  
• Não sejam retidos por mais tempo do 
que o necessário;  
• Processados de forma consistente 
com seus direitos; e  
• Mantidos seguros.   
 
6. Compartilhando seus Dados 

Pessoais com Terceiros 
  
Quando necessário para as finalidades 
descritas neste Aviso, seus dados pessoais 
serão compartilhados entre as entidades 
relevantes do Grupo, prestadores de 
serviços terceirizados que mantenham 
práticas de segurança razoáveis, 
compatíveis com a lei aplicável, e agências 
governamentais. Em alguns casos, terceiros 
prestadores de serviços podem ter acesso a 
um banco de dados específico do Grupo, 
mas seu acesso é restrito com base na 
necessidade de conhecimento através de 
limitações de acesso. As entidades do Grupo 
e terceiros com quem seus dados serão 
compartilhados incluem o pessoal de RH e 
TI do Grupo responsável pelo recrutamento 
ou funções de processamento e segurança de 



 

described in this Notice, and in-house and 
outside counsel.  
   
 
 
 
Wherever required under applicable law, 
the relevant Group company will enter into 
with third party service providers data 
processing or similar agreements that 
require in particular that such third-party 
service providers will maintain the same 
level of personal data protection as 
implemented by the Group.  NPD expects all 
third parties to process any personal data 
disclosed to them in accordance with 
applicable law and contract terms, including 
with respect to personal data confidentiality 
and security.  Where these third parties act 
as a "data processor" they carry out their 
tasks on our behalf and upon our 
instructions for the above-mentioned 
purposes.  
  
 
We may provide data to a third party if we 
believe in good faith that we are required to 
do so for legal reasons or that this is 
necessary to prevent harm or injury to us, 
our staff or members of the public or if we 
need to do so to defend our legal rights. For 
example, we may provide personal data if 
we are ordered by a court to do so.  
  
 
7. Transfers of Personal Data Outside 

of Your Country   
  
When you provide your personal data on 
Workday Recruiting, that personal data (as 
described in Section 4. above) will be 
transferred to NPD and Workday in the 
U.S. and may also be transferred to other 
Group entities or to third parties described 
in Section 6. above, located outside your 
country of residence, for the purposes set 
forth in Section 3 above.  
  

TI, terceiros que prestam serviços e suporte 
de TI para qualquer uma das finalidades 
descritas neste Aviso, e consultores internos 
e externos.  
   
Sempre que exigido pela legislação 
aplicável, a empresa relevante do Grupo 
celebrará, com terceiros prestadores de 
serviços, contratos de tratamento de dados 
ou similares que exijam, em particular, que 
tais terceiros prestadores de serviços 
mantenham o mesmo nível de proteção de 
dados pessoais implementado pelo Grupo.  
A NPD espera que todos os terceiros 
processem quaisquer dados pessoais 
divulgados a eles de acordo com a lei 
aplicável e os termos contratuais, inclusive 
no que diz respeito à confidencialidade e 
segurança dos dados pessoais.  Quando 
esses terceiros atuam como “processador de 
dados”, eles executam suas tarefas em nosso 
nome e sob nossas instruções para as 
finalidades acima mencionadas.  
  
Podemos fornecer dados a terceiros se 
acreditarmos de boa-fé que somos obrigados 
a fazê-lo por razões legais ou que é 
necessário para evitar danos ou lesões a nós, 
nosso pessoal ou membros do público ou se 
precisarmos fazer isso para defender nossos 
direitos legais. Por exemplo, podemos 
fornecer dados pessoais se formos 
ordenados por um tribunal para isso. 
  
7. Transferência de Dados Pessoais 

para Fora de seu País 
  
Quando você fornecer seus dados pessoais 
no Recrutamento do Workday, esses dados 
pessoais (conforme descrito na Seção 4. 
acima) serão transferidos para a NPD e para 
o Workday nos EUA. Também poderão ser 
transferidos para outras entidades do 
Grupo ou para terceiros descritos na Seção 
6. acima, localizados fora de seu país de 
residência, para as finalidades 
estabelecidas na Seção 3. acima.  
  



 

 
 
The U.S. is not considered to offer adequate 
protection of personal data.  Transfers of 
personal data from NPD Brasil Serviços de 
Pesquisa de Mercado LTDA. to NPD or to 
Workday are made pursuant to standard 
contractual clauses approved by the 
National Authority, and in lack of such 
instructions, it may be possible to adopt the 
contractual clauses adopted by the 
European Commission or other relevant 
authority. Where applicable, you are 
entitled, upon request made here, to receive 
information concerning the appropriate 
safeguards taken to protect your personal 
data in connection with such transfer.  
  
 
 
Although highly unlikely, transfers may be 
made to respond to law enforcement 
requests or discovery procedures, or where 
required or permitted by applicable laws, 
court orders, government regulations, or 
government authorities (including tax and 
employment). Such transfers may entail 
access by courts or governmental authorities 
outside your country, after having ensured 
that only your minimal necessary data is 
disclosed and transferred, or that such data 
is de-identified or that, where possible, 
appropriate stipulative court orders have 
been issued.  
  
 
 
 

 
8. Data Security   
  
Your personal data will be secured by taking 
security measures that are commensurate 
with the sensitivity of the personal data 
processed. To this end, the Group maintains 
reasonable physical, technical, and 
administrative security measures (including 
IT system monitoring) with a view to 

Os Estados Unidos não são reconhecidos 
como ofertantes de proteção adequada de 
dados pessoais.  As transferências de dados 
pessoais da NPD Brasil Serviços de Pesquisa 
de Mercado LTDA. para a NPD ou para o 
Workday são efetuadas de acordo com 
cláusulas contratuais padrão aprovadas pela 
Autoridade Nacional, e na falta de tais 
instruções, pode ser possível adotar as 
cláusulas contratuais adotadas pela 
Comissão Europeia ou outra autoridade 
relevante. Quando aplicável, você tem o 
direito, mediante solicitação aqui feita, de 
receber informações sobre as salvaguardas 
apropriadas tomadas para proteger seus 
dados pessoais em conexão com tal 
transferência.  
 
Embora seja altamente improvável, as 
transferências podem ser feitas para 
responder a solicitações de aplicação da lei 
ou procedimentos de investigação, ou 
quando exigido ou permitido pelas leis 
aplicáveis, ordens judiciais, regulamentos 
governamentais ou autoridades 
governamentais (incluindo impostos e 
emprego). Tais transferências podem 
implicar acesso por tribunais ou autoridades 
governamentais fora de seu país, após se 
assegurar de que apenas seus dados 
mínimos necessários serão divulgados e 
transferidos, ou que tais dados serão não 
identificáveis ou que, quando possível, 
ordens judiciais estipuladas apropriadas 
tenham sido emitidas. 

  
8. Segurança de Dados 
  
Seus dados pessoais serão protegidos pela 
implementação de medidas de segurança 
que são proporcionais à sensibilidade dos 
dados pessoais processados. Para este fim, o 
Grupo mantém medidas razoáveis de 
segurança física, técnica e administrativa 
(incluindo monitoramento do sistema de TI) 
com o objetivo de proteger os dados pessoais 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/44e252d9-62e1-4530-bdf0-79986d07d1e7/7a9d14a8-3377-4b9c-a7a9-c768a13e872d
https://app.onetrust.com/app/#/webform/71677411-5204-418a-86b4-f949b0009a0c
https://privacyportal.onetrust.com/webform/44e252d9-62e1-4530-bdf0-79986d07d1e7/7a9d14a8-3377-4b9c-a7a9-c768a13e872d


 

protecting candidate personal data against 
theft; accidental loss; unauthorized 
alteration; unauthorized or accidental 
access, processing, erasure, use, disclosure 
or copying; and/or accidental or unlawful 
destruction.     
  
 
Where we have given you (or where you 
have chosen) a password which enables you 
to access Workday Recruiting, you are 
responsible for keeping this password 
confidential.  We ask you not to share a 
password with anyone. The transmission of 
information via the internet is not 
completely secure.  Although we will do our 
best to protect your personal data, we cannot 
guarantee the security of your personal data 
transmitted to Workday Recruiting; any 
transmission is at your own risk.  Once we 
have received your personal data, we will 
use strict procedures and security features to 
try to prevent unauthorized access.  

  

9. Updating Your Personal Data and 
Your Rights  

  
• Right to Correct (Rectification) - 

NPD and relevant Group 
members aim to ensure that all of 
your personal data is correct.  
You are entitled to have any 
inadequate, incomplete, 
outdated, or incorrect personal 
data corrected (that is, rectified). 
- For as long as your candidacy is 
active, you have the 
responsibility to ensure that all 
your data is kept up to date on 
Workday Recruiting.  

  
 

• Right to Confirmation and 
Access - You have the right, upon 

dos candidatos contra roubo; perda 
acidental; alteração não autorizada; acesso 
não autorizado ou acidental, processamento, 
exclusão, uso, divulgação ou cópia; e/ou 
destruição acidental ou ilegal.     
  
 
Onde nós lhe fornecemos (ou onde você 
escolheu) uma senha que lhe permite acessar 
o Recrutamento do WorkDay, você é 
responsável por manter esta senha 
confidencial.  Solicitamos que você não 
compartilhe uma senha com ninguém. A 
transmissão de informações via internet não 
é completamente segura.  Embora façamos o 
melhor para proteger seus dados pessoais, 
não podemos garantir a segurança de seus 
dados pessoais transmitidos ao 
Recrutamento do Workday; qualquer 
transmissão é por sua conta e risco.  Uma vez 
recebidos seus dados pessoais, utilizaremos 
procedimentos rigorosos e recursos de 
segurança para tentar impedir o acesso não 
autorizado.  
  
9. Atualização de seus Dados Pessoais 

e seus Direitos 
  

• Direito à Correção 
(Retificação) - A NPD e os membros 
relevantes do Grupo têm como 
objetivo assegurar que todos os seus 
dados pessoais estejam corretos.  
Você tem o direito de ter quaisquer 
dados pessoais inadequados, 
incompletos, desatualizados ou 
incorretos corrigidos (ou seja, 
retificados). - Enquanto sua 
candidatura estiver ativa, você tem a 
responsabilidade de assegurar que 
todos os seus dados sejam mantidos 
atualizados no Recrutamento do 
Workday. 
 
• Direito de Confirmação e 
Acesso - Você tem o direito, 
mediante solicitação, de ser 



 

request, to be informed if there is 
any personal data processing 
concerning you, subject to 
limited exceptions that may be 
prescribed by applicable law, 
and if so, be granted a copy of 
your personal data.  

  
 

• Right to Withdraw Consent - In 
the event your personal data is 
processed on the basis of your 
consent, you have the right to 
withdraw consent at any time, 
without affecting the lawfulness 
of processing based on consent 
before its withdrawal. You also 
have the right to request the 
deletion of your personal data 
processed based on consent. 
 
 
 

• Right to Data Portability - You 
have the right to receive your 
personal data which we process 
in a structured, commonly used 
and machine-readable format, 
and also to require us to transmit 
it to another controller where this 
is technically feasible, subject to 
commercial or industrial secrets 
and in accordance with the 
regulation of the National 
Authority (“ANPD”) in this 
regard.  

  
• Right to anonymization, 

blocking or erasure – You are 
entitled to request the 
anonymization, blocking or 
erasure of your personal data, in 
particular where the personal 
data are no longer necessary; 
excessive or processed in 
violation of the LGPD.  

 

informado se houver algum 
tratamento de dados pessoais que 
lhe diga respeito, sujeito a exceções 
limitadas que possam ser prescritas 
pela legislação aplicável e, em caso 
afirmativo, de receber uma cópia de 
seus dados pessoais.  
  
• Direito de revogar o 
consentimento - Caso seus dados 
pessoais sejam processados com 
base em seu consentimento, você 
tem o direito de revogar o 
consentimento a qualquer momento, 
sem afetar a legalidade do 
tratamento com base no 
consentimento antes de sua 
revogação. Você também tem o 
direito de solicitar a exclusão de seus 
dados pessoais processados com 
base em seu consentimento. 
 
• Direito à Portabilidade dos 
Dados - Você tem o direito de 
receber seus dados pessoais que 
processamos em um formato 
estruturado, comumente utilizado e 
legível por máquina, e também de 
exigir que os transmitamos a outro 
controlador, quando isso for 
tecnicamente viável, sujeito a 
segredos comerciais ou industriais e 
de acordo com a regulamentação da 
Autoridade Nacional ("ANPD") a 
este respeito.  
 
• Direito à anonimização, 
bloqueio ou eliminação - Você tem 
o direito de solicitar a anonimização, 
bloqueio ou eliminação de seus 
dados pessoais, em particular 
quando os dados pessoais não forem 
mais necessários; excessivos ou 
processados em violação à LGPD.  

 
 
 

 



 

• Right to review automated 
processing – You also have the 
right to request the review of 
decisions taken solely on the 
basis of automated processing of 
personal data that affects your 
interests, including decisions 
intended to define your personal, 
professional, consumer and or 
aspects of your personality. 

 
 
 

• Right to information – You have 
the right to request information 
about the public or private 
entities with which the controller 
has shared your data. 

 
 

• Right to object – you have the 
right to object any processing 
based on one of the legal basis 
other than your consent, if there 
is noncompliance with the 
provisions of the LGPD. 

 
 
• Right to Lodge a Complaint – 

You may lodge a complaint with 
the supervisory authority as well 
as to consumer-defense entities 
of your habitual residence, place 
of work or place of alleged 
infringement.  The supervisory 
authority in the Brazil is the 
ANPD. 
 

10. How to Contact Us 

Your rights may be exercised by clicking 
here.  

To obtain further information regarding 
your rights, to exercise any of your rights, or 
to ask any questions regarding the 
processing of your personal data, please 
click here.  

• Direito de revisão de 
processamento automatizado - Você 
também tem o direito de solicitar a 
revisão de decisões tomadas 
exclusivamente com base no 
processamento automatizado de 
dados pessoais que afetem seus 
interesses, incluindo decisões 
destinadas a definir seus aspectos 
pessoais, profissionais, 
consumidores e ou aspectos de sua 
personalidade. 
 
• Direito à informação - Você 
tem o direito de solicitar 
informações sobre as entidades 
públicas ou privadas com as quais o 
controlador tenha compartilhado 
seus dados. 
 
• Direito de oposição - você 
tem o direito de se opor a qualquer 
tratamento baseado em uma das 
bases legais que não seja seu 
consentimento, caso haja não 
conformidade com as disposições da 
LGPD. 
 
• Direito de peticionar uma 
reclamação - você pode peticionar 
uma reclamação à autoridade 
supervisora, bem como às entidades 
de defesa do consumidor de sua 
residência habitual, local de trabalho 
ou local de suposta infração.  A 
autoridade supervisora no Brasil é a 
ANPD. 

 
10. Como Entrar em Contato Conosco 

Seus direitos podem ser exercidos clicando 
aqui.  

Para obter mais informações sobre seus 
direitos, para exercer quaisquer de seus 
direitos ou para fazer quaisquer perguntas 
sobre o tratamento de seus dados pessoais, 
por favor clique aqui.  

https://privacyportal.onetrust.com/webform/44e252d9-62e1-4530-bdf0-79986d07d1e7/7a9d14a8-3377-4b9c-a7a9-c768a13e872d
https://app.onetrust.com/app/#/webform/71677411-5204-418a-86b4-f949b0009a0c
https://app.onetrust.com/app/#/webform/71677411-5204-418a-86b4-f949b0009a0c
https://privacyportal.onetrust.com/webform/44e252d9-62e1-4530-bdf0-79986d07d1e7/7a9d14a8-3377-4b9c-a7a9-c768a13e872d
https://app.onetrust.com/app/#/webform/71677411-5204-418a-86b4-f949b0009a0c
https://privacyportal.onetrust.com/webform/44e252d9-62e1-4530-bdf0-79986d07d1e7/7a9d14a8-3377-4b9c-a7a9-c768a13e872d
https://app.onetrust.com/app/#/webform/71677411-5204-418a-86b4-f949b0009a0c
https://privacyportal.onetrust.com/webform/44e252d9-62e1-4530-bdf0-79986d07d1e7/7a9d14a8-3377-4b9c-a7a9-c768a13e872d
https://app.onetrust.com/app/#/webform/71677411-5204-418a-86b4-f949b0009a0c


 

11. Retaining Your Data 

With your consent, NPD will retain your 
Personal Data for one year following the 
close of the recruitment process for the 
position to which you are now applying, so 
that we may consider you for future job 
openings.  In certain cases, we will retain 
your Personal Data for exercising or 
defending legal claims, for a period of time 
corresponding to the applicable statute of 
limitations, or legal or regulatory 
obligations. Personal data of successful 
candidates will be retained in compliance 
with applicable laws and the Group’s data 
protection policies and employee privacy 
notices, which is provided to all employees.  
 
 
  
12. Our Recruitment Methods 
 
NPD is committed to making reasonable 
adjustments for any disabled candidates.  
We may also consult (but will not record) 
any publicly available information 
concerning you that is published on the 
Internet.  
 
 
13. Changes to this Notice 
 
Any changes or updates we may make to 
this Notice will be posted here.  
 
I ACKNOWLEDGE THAT I HAVE READ 
AND UNDERSTOOD THIS NOTICE.  
 
Issued:  May 2022. 
This Notice may be updated from time to 
time.  

11. Retenção de seus Dados 

Com seu consentimento, a NPD manterá 
seus dados pessoais por um ano após o 
encerramento do processo de recrutamento 
para o cargo ao qual você está se 
candidatando agora, para que possamos 
considerá-lo para futuras vagas de emprego.  
Em certos casos, reteremos seus Dados 
Pessoais para exercer ou defender 
reivindicações legais, por um período de 
tempo correspondente ao prazo de 
prescrição aplicável, ou obrigações legais ou 
regulatórias aplicáveis. Os dados pessoais 
dos candidatos aprovados serão retidos em 
conformidade com as leis aplicáveis e as 
políticas de proteção de dados do Grupo e os 
avisos de privacidade dos funcionários, que 
são fornecidos a todos os funcionários.   

12. Nossos Métodos de Recrutamento 

A NPD está empenhada em fazer ajustes 
razoáveis para qualquer candidato com 
deficiência.  Também podemos consultar 
(mas não registraremos) qualquer 
informação disponível ao público a seu 
respeito que seja publicada na Internet.  
 
 
13. Alterações a este Aviso 

Quaisquer mudanças ou atualizações que 
possamos fazer neste Aviso serão postadas 
aqui.  

RECONHEÇO QUE LI E COMPREENDI 
ESTE AVISO.  
 
Emitido:  Maio de 2022. 
Este Aviso pode ser atualizado de tempos 
em tempos.  

  

https://www.npd.com/about-npd/careers/candidate-privacy-notices/
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/about-npd/careers/candidate-privacy-notices/
https://www.npd.com/about-npd/careers/candidate-privacy-notices/
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/about-npd/careers/candidate-privacy-notices/
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