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AVISO DE PRIVACIDADE PARA CANDIDATOS - 

ZITRUS (“AVISO”) 

 

 
 

Revisão: 01 

Class i f icação :  Públ ica                                                                

Olá, bem-vindo a ZITRUS 

 

 

Zitrus Tecnologia LTDA (“Nós” ou “Zitrus”), com sede na Rua Xavantes, n.º 54, 2° andar, 

Atiradores, Joinville/SC, CEP 89.203-210 

CNPJ: 12.959.923/0001-54  

 

 

Agradecemos o seu interesse de fazer parte da Zitrus. Somos uma empresa que se 

preocupa com o bem-estar e a segurança dos nossos colaboradores, inclusive com a sua 

privacidade e a proteção dos seus dados pessoais. Assim, também assumimos esse 

compromisso com nossos candidatos a uma vaga de emprego. 

Este Aviso de Privacidade e Tratamento de Dados tem o objetivo de apresentar a você 

algumas de nossas regras sobre a proteção dos seus dados pessoais durante todo o 

processo de recrutamento e seleção. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018), popularmente 

conhecida como LGPD, é a norma legal que visa proteger e dispor sobre regras de 

tratamento dos dados pessoais, de forma a garantir a transparência e a segurança às 

pessoas físicas titulares das informações capazes de identificá-las. 

Destacamos que a Zitrus possui diversos controles de segurança e monitoramento 

implementados para a sua própria proteção na execução de suas atividades profissionais, 

bem como para preservar o patrimônio, as informações e os ambientes da Zitrus ou 

aqueles sob nossa responsabilidade.  

Para reforçar o nosso compromisso com você, e cumprir com o dever de transparência 

no uso dos seus dados pessoais, demonstraremos, através de tópicos a seguir, os pontos 

mais importantes relacionados à sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais. 
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1. Quais Dados Pessoais tratamos?  

Durante o seu processo de candidatura para uma de nossas vagas, e após a assinatura 

do contrato de trabalho, nos foram fornecidos diversos dados pessoais, tais como: 

•  Nome completo 

•  Data de nascimento 

•  Gênero 

•  Raça 

•  Naturalidade 

•  Nacionalidade 

•  Estado Civil  

•  Profissão 

•  Número do RG 

•  Número do CPF 

•  Número de registro no órgão de 
classe 

•  Endereço residencial  

•  E-mail pessoal  

•  Telefone fixo e celular  

•  Informação se é portador de alguma 
deficiência ou reabilitado  

•  Histórico profissional  

•  Informações escolares e cursos 
extracurriculares 

•  Testes seletivos 
 

Ressaltamos que o processo seletivo somente será iniciado quando você preencher as 

suas informações e dados no link  https://jobs.kenoby.com/zitrushealthtech.  

Qualquer documento recebido por e-mail não será considerado e 

a Zitrus providenciará o descarte seguro  deste.   

 

2. Os Dados Pessoais são utilizados para quais finalidades?  

Enquanto candidato, nós utilizamos seus dados pessoais para as seguintes finalidades: 

(i) entrar em contato com você para atualização da situação da vaga, marcação de 
entrevistas, comunicação de resultados; 

(ii) cumprimento de obrigação legal, regulatória ou administrativa; 

(iii) uso institucional, corporativo, de identificação e autenticação; 

(iv) gerar estudos, pesquisas e levantamentos pertinentes às atividades executadas, 
sempre que possível de modo anonimizado1;  

(v) cumprir ordem judicial ou de autoridade competente e para o exercício regular 
de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. 

3. Por quanto tempo armazenamos os Dados Pessoais?  

Guardamos os seus dados pessoais pelo período necessário ou quando, por motivos 

legais, somos obrigados. Caso contrário, iremos excluí-los de nossas bases através de 

método de descarte seguro ou torná-los anonimizados para que não sejam mais capazes 

de identificar você. 

 

1 Dado anonimizados é considerado o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando 
a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento (art. 5º, III, da LGPD). 
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Seus dados pessoais serão armazenados em nosso banco de currículos pelo prazo de 06 

(seis) meses, caso você concorde. Após este período, será necessário que você realize a 

reinserção dos dados caso seja de seu interesse manter-se no cadastro. 

Por força legal, mesmo que você solicite a exclusão dos dados, teremos que mantê-los 

pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses2 contados da data em que tal interação com o site 

ou com a plataforma em que a candidatura foi realizada. 

4. Quais são seus direitos enquanto Titular  de Dados? 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais concede a você determinados direitos no que 

diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais. São eles: 

• Acesso – o direito de ser informado e ter acesso aos seus dados pessoais sob 
tratamento; 

• Correção – o direito de solicitar a atualização ou alteração dos seus dados pessoais 
desatualizados, incompletos ou incorretos; 

• Portabilidade – o direito de requerer que os dados pessoais sob tratamento da Zitrus 
sejam transferidos a outra empresa indicada por você; 

• Eliminação – o direito de ter seus dados pessoais eliminados das bases de dados da 
Zitrus, observada as exceções previstas em Lei; 

• Anonimização ou bloqueio – o direito de solicitar que os dados pessoais excessivos 
ao tratamento sejam submetidos à anonimização ou que este tratamento excessivo seja 
suspenso pela Zitrus 

• Revogação – o direito de revogar o seu consentimento para as finalidades de 
tratamento de dados pessoais a ele atreladas; 

• Informação sobre as consequências da revogação – o direito de ser informado 
sobre os desdobramentos da relação com a Zitrus e execução de determinada finalidade 
de tratamento caso você deseje revogar seu consentimento; 

• Oposição – o direito de você se opor ao tratamento de dados pessoais que esteja 
desalinhado às determinações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

5. Como você pode entrar em contato conosco  para sanar 
dúvida relacionada à LGPD? 

Em caso de qualquer dúvida em relação ao tratamento dos seus dados pessoais ou a 

este aviso, você poderá entrar em contato diretamente com a nossa Encarregada pela 

Proteção de Dados Pessoais - DPO3, pelo e-mail dpo@zitrus.com.br 

 

2 Artigo 15 do Marco Civil da Internet. 

3 Pessoa indicada por nós para atuar como canal de comunicação entre a Zitrus, os titulares dos dados 
pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 


