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POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA CANDIDATOS(AS) 
 

A EMPRESA INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. 
(“INTERNEXA”) está comprometida com a privacidade e a proteção dos 
dados dos(as) candidatos(as) às vagas de emprego no contexto do Processo 
de Recrutamento e Seleção.  
 
Nossa política de privacidade (“Política de Privacidade”) tem por objetivo 
fornecer informações claras e precisas aos(às) Candidatos(as) acerca do 
tratamento de Dados Pessoais realizado pela INTERNEXA. 
 
Para mais informações acerca do tratamento de Dados Pessoais, entre em 
contato com o Encarregado pela Proteção de Dados (DPO), no e-mail 
dpobrasil@internexa.com.  
 
Caso você seja aprovado(a) no processo seletivo e contratado(a) pela 
INTERNEXA, o tratamento de seus Dados Pessoais passará a ser regido 
integralmente pela nossa Política de Privacidade.  
 
Quem é o Controlador de seus Dados Pessoais? 
A empresa INTERNEXA, bem como as demais empresas do grupo (quando 
aplicável), responsável pela realização do seu processo de seleção e 
recrutamento, é o Controlador de seus Dados Pessoais. Para fins da Lei 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados ou "LGPD"), controlador é a 
quem compete as decisões referentes ao tratamento de Dados Pessoais. 
 
Que Dados Pessoais tratamos? 
Precisamos tratar seus Dados Pessoais para análise de currículo, verificação 
de seu perfil em relação à vaga, gestão do processo de recrutamento e 
seleção, para atendimento e contato com o(a) Candidato(a) e para 
cumprimento de obrigações legais. A INTERNEXA poderá tratar seus Dados 
Pessoais conforme os seus interesses legítimos ou caso eles sejam 
necessários em defesas em processos judiciais, administrativos ou arbitrais.  
Os tipos de Dados Pessoais que a INTERNEXA trata no âmbito do processo 
de recrutamento e seleção incluem: 

● Nome completo; 
● Data de nascimento; 
● Documento de identificação (RG, CPF, CNH ou RNE para estrangeiros); 
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● E-mail; 
● Telefone; 
● Endereço completo; 
● Informações acadêmicas e profissionais disponibilizadas pelo(a) titular 

no seu currículo ou em redes sociais (tais como, mas não limitadas a 
LinkedIn ou outras plataformas); 

● Caso seja necessário para o desempenho da função da vaga de 
emprego, os dados completos da Carteira Nacional de Habilitação 
(“CNH”); 

● Caso seja necessário para o desempenho da função da vaga de 
emprego, os números de inscrição profissional perante as instituições 
competentes (por exemplo, OAB, CREA etc.); 

● Caso seja necessária uma viagem para a nossa sede, na Colômbia, 
também solicitamos informações sobre o seu Passaporte; 

● Caso seja necessário o desconto de contribuição sindical, informações 
sobre eventual filiação do(a) Candidato(a) à um sindicato poderá ser 
requerido; 

● Informações disponibilizadas pelo(a) titular em eventuais entrevistas e 
testes realizados; 

● Informações adicionais de checagem, desde que disponíveis em fontes 
públicas de informação; 

● Informações se o(a) titular é uma pessoa com deficiência (“PcD”); 
● Exame médico admissional; 
● Certidão de casamento; 
● Fotografia para identificação; 
● Entre outros dados, caso necessário. 

 
Com que finalidades seus Dados Pessoais são tratados? 
A INTERNEXA irá tratar seus Dados Pessoais para atingir finalidades 
específicas e somente na presença de uma base legal (ou requisito para o 
tratamento) específica prevista na LGPD. Especificamente, o Controlador irá 
tratar seus Dados Pessoais para: 

a) Comunicação com os(as) Candidatos(as); 
b) Análise de adequação de perfil do(a) Candidato(a) aos requisitos da 
vaga de emprego; 
c) Avaliação de capacidade técnica; 
d) Avaliação de experiência profissional; 
e) Comunicações com empresas de consultorias especializadas em 
recrutamento e seleção; 
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f) Checagens e confirmações de informações fornecidas pelo(a) 
Candidato(a); 
g) Cumprimento de obrigações legais ou regulatórias; 
h) Defesa em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. 

 
Com quem compartilhamos seus Dados Pessoais? 
a) Prestadores de serviço: Podemos compartilhar seus Dados Pessoais com 
prestadores de serviços contratados para fins de fornecimento de softwares 
utilizados no âmbito do setor de Recursos Humanos e outras tecnologias da 
informação para gestão do processo seletivo, empresas que ministram testes 
relacionados a posição disponível, agências de emprego e websites 
especializados em recrutamento e seleção, dentre outros; 
b) Terceiros envolvidos na confirmação de informações dos(as) 
Candidatos(as): Nós podemos compartilhar seus dados com entidades 
terceiras que auxiliam com a confirmação e verificação de suas informações 
através de consultas a fontes públicas, de acordo com nossas políticas e nos 
limites permitidos por lei; 
c) Requisição de autoridades competentes: Podemos compartilhar seus 
Dados Pessoais com terceiros (incluindo órgãos governamentais) a fim de 
responder a investigações, medidas judiciais, processos judiciais ou investigar, 
impedir ou adotar medidas acerca de atividades ilegais, suspeita de fraude 
ou situações que envolvam ameaças em potencial à segurança física de 
qualquer pessoa ou se de outra maneira exigido pela legislação. 
 
Seus Dados Pessoais são transferidos para fora do Brasil? 
A INTERNEXA poderá transferir alguns de seus Dados Pessoais a prestadores 
de serviços localizados no exterior, incluindo prestadores de serviços em 
nuvem. Também poderão ser transferidos para a nossa matriz, localizada na 
Colômbia, para fins de registro em nossos cadastros de funcionários e 
liberação de acessos nos sistemas corporativos. Porém, quando seus Dados 
Pessoais forem transferidos para fora do Brasil, serão adotadas medidas 
apropriadas para garantir a proteção de seus Dados Pessoais, em 
conformidade com os requisitos da legislação vigente e aplicável de proteção 
de dados, incluindo a celebração de contratos apropriados de transferência 
de dados com terceiros, de seus Dados Pessoais, quando exigidos. 
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Por quanto tempo seus Dados Pessoais são mantidos? 
Armazenamos e mantemos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei; 
(ii) até o término do tratamento de Dados Pessoais, conforme mencionado 
abaixo; ou (iii) pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse do 
Controlador, conforme o caso. O término do tratamento de Dados Pessoais 
ocorrerá nos seguintes casos: 

a) Quando a finalidade pela qual os Dados Pessoais do(a) Candidato(a) 
foram coletados for alcançada e/ou os Dados Pessoais coletados 
deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal 
finalidade; 

b) Quando o(a) Candidato(a) estiver em seu direito de solicitar o término 
do tratamento, inclusive através da retirada do seu consentimento, e a 
exclusão de seus Dados Pessoais e o fizer; e 

c) Quando houver uma determinação legal neste sentido. 

Nesses casos de término de tratamento de Dados Pessoais, ressalvadas as 
hipóteses estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de 
Privacidade, os Dados Pessoais serão eliminados.  
 
Quando o(a) Candidato(a) solicitar a retirada do seu consentimento, em 
casos em que o tratamento era justificado por meio do referido 
consentimento, todo o tratamento dos Dados Pessoais anterior à solicitação 
da retirada do(a) Candidato(a) será considerado legítimo. Após a retirada do 
consentimento, o Controlador poderá, excepcionalmente, continuar tratando 
seus Dados Pessoais se houver outra base legal que justifique a continuidade 
do tratamento. 
 
Quais os seus direitos em relação aos seus Dados Pessoais  
Como titular, de acordo com a LGPD, você terá determinados direitos em 
relação aos seus Dados Pessoais. Tais direitos incluem, mas não se limitam a: 

a) Receber informações claras e completas sobre o tratamento de 
seus Dados Pessoais, incluindo sobre as hipóteses de 
compartilhamento de Dados Pessoais; 
b) Solicitar o acesso a seus Dados Pessoais ou a confirmação da 
existência de tratamento de dados; 
c) Solicitar a retificação de Dados Pessoais imprecisos, incompletos e 
desatualizados; 
d) Se opor às atividades de tratamento, solicitar a anonimização e 
eliminação de Dados Pessoais, em circunstâncias específicas; 
e) Solicitar a portabilidade de seus Dados Pessoais, quando aplicável; 
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f) Revogar o consentimento a qualquer momento, quando o 
Controlador tratar seus Dados Pessoais com base no consentimento; 
g) Solicitar a revisão de decisões automatizadas que possam afetar 
seus interesses. 

 
Você poderá exercer tais direitos por meio do contato direto com o nosso 
Encarregado de Proteção de Dados, por meio do e-mail 
dpobrasil@internexa.com.  
 
Como seus Dados Pessoais são protegidos? 
A INTERNEXA utiliza medidas técnicas e organizacionais apropriadas para 
proteger seus Dados Pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e 
contra perda acidental, destruição ou danos. Seus Dados Pessoais são 
armazenados de maneira segura em equipamentos protegidos. Apenas um 
número limitado de pessoas terá acesso a tais equipamentos e apenas 
indivíduos com motivos legítimos terão acesso a seus Dados Pessoais. 
 
Alterações na Política de Privacidade 
A INTERNEXA reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a 
qualquer momento, mediante publicação da versão atualizada em seu site. 
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