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Aviso de privacidade de recrutamento 

Aviso sobre dados pessoais  

Este aviso fornece informações sobre o processamento dos seus dados pessoais pelo Grupo Volvo, 
no qual a empresa para a qual você se candidata a uma vaga e/ou o departamento de recrutamento 
do Grupo Volvo ("VOLVO") é/são o(s) controlador(es) de dados pessoais. 

A VOLVO precisa processar seus dados pessoais para administrar sua conta de perfil do usuário e/ou 
para administrar sua candidatura a uma vaga no Grupo Volvo.  

A VOLVO também poderá processar seus dados pessoais se você já esteve ou se estiver atualmente 
empregado por uma empresa do Grupo Volvo, ou se já colaborou como consultor. Nesse caso, leia o 
Aviso de privacidade do funcionário ou consultor.  

Detalhes de contato e identidade do controlador e do administrador de proteção de 
dados 

Este aviso fornece informações sobre o processamento dos seus dados pessoais feito pela VOLVO. 
A VOLVO é responsável pelo processamento dos seus dados pessoais sob leis e regulamentos de 
proteção de dados aplicáveis.  

Se tiver alguma dúvida sobre o processamento dos seus dados pessoais, entre em contato com o 
administrador de proteção de dados da VOLVO pelo e-mail DPO_Office@volvo.com ou pelo correio 
ou telefone: AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Suécia 
ou +46 (0)31 66 00 00  

Quais categorias de dados pessoais a VOLVO processará? 

A VOLVO processará todas ou parte das categorias de dados pessoais a seguir.  

- Dados individuais, como nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, idioma preferencial, 
foto 

- Dados de contato, como endereço residencial, e-mail, número de telefone 

- Dados de saúde, como resultados de exames médicos, resultados de testes de drogas (se 
aplicável) 

- Dados de competência, como CV, registros de aprendizagem e atividades de formação  

É especificamente observado que dados de saúde, se aplicáveis, são considerados como dados de 
uma categoria especial, de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis, e serão tratados com 
muito cuidado. 

Base jurídica e fins do processamento 

A VOLVO processará seus dados pessoais para 1) fins administrativos, como permissão de 
administração e avaliação da sua candidatura e permissão de configuração e administração da sua 
conta de usuário; e 2) para fins de recrutamento, nos quais a finalidade é encontrar o candidato 
adequado para a vaga disponível. A base jurídica para o processamento de dados pessoais para os 
fins 1 e 2 acima é a de que se trata de um interesse legítimo da VOLVO ter um sistema organizado 
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para administrar os candidatos para uma vaga e realizar operações de recrutamento que garantem e 
mantêm uma força de trabalho especializada dentro do Grupo Volvo.  

No equilíbrio de interesses entre os interesses legítimos da VOLVO acima e seus interesses e direitos 
e liberdades fundamentais, foi considerado que um processo de recrutamento incluirá 
necessariamente o processamento de dados pessoais e que os candidatos entendem e aceitam isso 
ao enviar uma candidatura de emprego para a VOLVO. A VOLVO não conseguiria alcançar seus 
interesses legítimos apresentados acima sem processar dados pessoais referentes ao candidato. A 
VOLVO trata dos dados pessoais obtidos com respeito e em conformidade com os princípios de 
direitos de retenção e acesso da VOLVO.  Nenhuma informação além da necessária para o 
recrutamento será processada pela VOLVO, e os dados pessoais não serão usados para quaisquer 
fins no futuro, a menos que você concorde com isso. Portanto, a VOLVO considera o processamento 
de seus dados pessoais compatível com o seu interesse de tornar-se um funcionário da VOLVO e 
que o processamento de seus dados pessoais da VOLVO não constitui uma violação dos seus 
direitos e liberdades.  

Em casos excepcionais e somente quando nenhum outro fundamento jurídico puder ser aplicado, a 
VOLVO poderá pedir seu consentimento para processar seus dados pessoais. Se o consentimento 
for usado, você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, o que, no entanto, não afetará 
a legalidade do processamento baseado no consentimento antes de sua retirada. Para retirar seu 
consentimento, entre em contato com o administrador de proteção de dados da VOLVO nos detalhes 
de contato fornecidos acima. 

De onde a VOLVO obterá seus dados pessoais? 

A VOLVO obterá dados pessoais a seu respeito principalmente de você ou de terceiros a quem você 
nos indicar para obter os dados pessoais. Alguns dados pessoais também poderão ser gerados 
automaticamente do sistema de TI da VOLVO, como IDs de referência interna.  

O que acontece se você não fornecer dados pessoais à VOLVO? 

Dados pessoais são uma exigência e necessidade para o processamento da sua candidatura, a qual 
não poderá ser considerada pela VOLVO a menos que você forneça os dados pessoais necessários. 

Como a VOLVO compartilhará seus dados pessoais? Eles serão transferidos para 
além da UE/EEE? 

A VOLVO não compartilhará seus dados pessoais com ninguém além do Grupo Volvo, a menos que 
exigido por lei ou regulamentações. No entanto, a VOLVO poderá, se necessário para alcançar o fim 
do processamento de dados pessoais, compartilhar seus dados pessoais com outras empresas do 
Grupo Volvo, incluindo empresas fora da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu 
(UE/EEE). A VOLVO também poderá, se necessário para alcançar o fim do processamento de dados 
pessoais, compartilhar seus dados pessoais com fornecedores terceirizados, incluindo fornecedores 
fora da UE/EEE.  

A VOLVO assegurará que haja proteções adequadas no local que forneçam níveis adequados de 
proteção dos seus dados pessoais como exigidos pelas leis de proteção de dados aplicáveis. Por 
exemplo, isto poderá incluir o uso de acordos de processamento de dados externos ou entre 
empresas baseado em Cláusulas contratuais padrão aprovadas pela UE ou Proteção de dados da 
UE-EUA ou outros mecanismos reconhecidos e aprovados pelas autoridades relevantes 
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esporadicamente. Se tiver dúvidas sobre a transferência, entre em contato com o administrador de 
proteção de dados da VOLVO. 

Por quanto tempo a VOLVO manterá seus dados pessoais? 

Até o processamento de recrutamento ser concluído, e dois (2) anos após (ou mais tempo 
dependendo da legislação de emprego aplicável) em caso de um possível processo (por exemplo, por 
discriminação). Se foi concedida autorização para armazenar os dados pessoais para necessidades 
de recrutamento futuras, eles serão armazenados até que o recrutamento futuro do candidato não 
seja mais relevante e/ou até que o consentimento seja retirado. 

Seus direitos de proteção de dados 

Você tem o direito de solicitar informações da VOLVO sobre os seu dados pessoais processados e 
acesso a estes dados pessoais. Você também tem o direito de solicitar retificação dos seus dados 
pessoais se estiverem incorretos e solicitar a exclusão dos seus dados pessoais. Além disso, você 
tem o direito de solicitar restrição do processamento dos seus dados pessoais, o que significa que 
você solicita que a VOLVO limite o processamento dos seus dados pessoais em determinadas 
circunstâncias. Também há o direito de você contestar o processamento com base em interesse 
legítimo ou processamento para marketing direto. Você também tem o direito de portabilidade dos 
dados (transferência dos seus dados pessoais para outro controlador) se o processamento da 
VOLVO dos seus dados pessoais for baseado em consentimento ou obrigação contratual e for 
automatizado.  

Você também tem o direito de apresentar qualquer queixa que possa ter em relação ao 
processamento da VOLVO dos seus dados pessoais a uma autoridade supervisora. Para obter mais 
informações sobre estes direitos e como exercê-los, entre em contato com o administrador de 
proteção de dados da VOLVO. 


