POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Smith & Nephew Plc e as empresas de seu grupo (coletivamente Smith & Nephew, a Empresa, nós, nosso ou nos)
coletará informações pessoalmente identificáveis sobre você, associadas à finalidade e ao uso deste site (Dados).
DO SEU CONSENTIMENTO
Ao concordar com os termos desta Política de Privacidade, você concorda com a coleta, o uso, a divulgação e a
transferência entre fronteiras de seus dados, conforme descrito abaixo. Leia esta Política com atenção antes de concordar
com os termos. Ao concordar, o seu consentimento continuará sendo utilizado na nossa coleta, uso, divulgação e
transferência internacional das suas informações pessoais, salvo se você entrar em contato conosco pelo e-mail
careers@smith-nephew.com para revogar o seu consentimento. Se você optar por não concordar com os termos desta
Política, você não poderá utilizar o site para se candidatar às oportunidades de carreira global do grupo de empresas Smith
& Nephew, e talvez não consigamos considerá-lo para o cargo ao qual você esteja se candidatando.
DO ESCOPO DESTA POLÍTICA
Esta Política de Privacidade aplica-se somente às informações coletadas para fins de recrutamento por meio deste site e de
outras fontes. As demais fontes podem incluir informações fornecidas por você, exceto por meio deste site, bem como
informações obtidas, por exemplo, de empregadores anteriores, outras referências, prestadores de serviços de seleção,
pré-contratação e outras fontes. Esta política não se aplica a nenhum outro site ou página dos quais somos o proprietário ou
que operamos. Os nossos outros sites têm suas próprias políticas de privacidade.
DO PROCESSAMENTO DE DADOS E A SUA CONTA DE USUÁRIO
A Smith & Nephew usará os seus dados para fins de recrutamento para os cargos aos quais você se candidatar, e tentará
oferecer a você e a nós opções adequadas para os cargos da Smith & Nephew em todo o mundo. Você é o responsável por
fornecer informações precisas, completas e atualizadas ao enviá-las pelo aplicativo on-line.
Precisamos processar os seus dados para:
i)

que a Smith & Nephew possa celebrar um contrato de trabalho ou estabelecer um vínculo empregatício com
você;

ii)

os nossos interesses legítimos em nossas atividades globais de recrutamento; e

iii)

os seus interesses legítimos como usuário deste site.

Você pode verificar, alterar e atualizar os seus dados a qualquer momento, fazendo o login neste site.
Se, a qualquer momento após o cadastro, você quiser excluir os seus dados, envie a sua solicitação para o e-mail
careers@smith-nephew.com.
Armazenaremos os seus dados pelo tempo permitido por lei para as finalidades legais para as quais os obtivemos. Em
qualquer circunstância, caso você não tenha se candidatado a um cargo na Smith & Nephew e não haja atividade no seu
perfil por 1 (um) ano, os seus dados serão excluídos, salvo se a lei aplicável estabelecer um período de preservação menor
ou maior – caso em que a Smith & Nephew excluirá os seus dados após o término desse período de preservação. Não
exigiremos que você forneça informações sobre a sua saúde, origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas
ou filosóficas, filiação em sindicatos ou orientação sexual, salvo se exigido por lei, a título de exceção.

Se a Empresa contratar você, os dados enviados por meio do aplicativo on-line e as informações que coletarmos durante o
processo de solicitação farão parte do seu arquivo pessoal e poderão ser usados para administrar o vínculo empregatício e
para fins dos respectivos relatórios e manutenção de registros. A Empresa preservará essas informações durante o período
do seu vínculo empregatício com a Empresa, e pelo tempo permitido ou exigido pela lei pertinente.
DAS TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS E DA SEGURANÇA DOS DADOS
A Smith & Nephew atua globalmente. Isso significa que, associado à finalidade e ao uso deste site, podemos transferir os
seus dados para outros países, inclusive aos que estejam fora do Espaço Econômico Europeu (como os Estados Unidos),
mas somente conforme permitido pela legislação e pelos regulamentos pertinentes (que variam de país para país). As leis
de proteção de dados nos países para onde os seus dados podem ser transferidos podem ser menos rigorosas do que as
leis da sua jurisdição.
A Smith & Nephew adotará as devidas medidas operacionais, administrativas, físicas e técnicas para proteger os seus
dados contra destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso acidental, não autorizado ou ilegal.
Por mais que nos esforcemos para proteger as suas informações pessoais, não podemos garantir a segurança de qualquer
informação que você nos enviar por meio do aplicativo on-line; esse envio é por sua conta e risco. Pedimos que você
mantenha o seu nome de usuário, senha e quaisquer outras credenciais de login em um local seguro, pois a
responsabilidade de manter a confidencialidade das informações que você nos envia é sua também. Recomenda-se sair da
sua conta e fechar a janela do seu navegador ao finalizar a sua visita ao nosso site.
DA DIVULGAÇÃO DOS SEUS DADOS PARA TERCEIROS
Podemos compartilhar os seus dados com prestadores de serviços terceirizados contratados, que prestam serviços
relacionados a este site em nome da Smith & Nephew. Esses terceiros somente podem utilizar os seus dados que
fornecemos a eles conforme solicitado e instruído pela Smith & Nephew e exclusivamente de acordo com esta política de
privacidade.
A Smith & Nephew é responsável pelo funcionamento deste site, o qual é fornecido por meio de um prestador de serviços
terceirizado (Workday Inc. de 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, EUA), em nosso nome e para proteger os
dados coletados por meio dele.
Também podemos compartilhar os seus dados nas circunstâncias descritas abaixo:


conforme exigido por lei, como em casos de intimações, ordens judiciais, processos judiciais ou pedidos de
apresentação de provas;



se acreditarmos que as suas ações violam a lei pertinente ou ameaçam os direitos, a propriedade ou a segurança
da nossa Empresa, de nossos usuários ou outros;



se vendermos algumas ou todas as nossas empresas, podemos divulgar todas as informações que coletamos
sobre você ao comprador ou, com todos os cuidados necessários, ao possível comprador, porém sujeito a um
contrato de confidencialidade.

A Smith & Nephew fará essas divulgações somente conforme permitido pelas leis de proteção de dados pertinentes.

DAS INFORMAÇÕES DE CADASTRO E DE CONTATO
Ao cadastrar-se neste site, a Smith & Nephew poderá entrar em contato com você se o seu perfil e suas preferências
coincidirem com uma vaga a um cargo na Smith & Nephew a nível global, pelo tempo em que o seu perfil permanecer ativo
neste site.
Você também pode optar por receber e-mails automáticos de cargos dentro da Smith & Nephew no e-mail que você nos
forneceu durante o cadastro, informando sobre vagas que podem se encaixar com o seu perfil cadastrado. Para interromper
o recebimento desses e-mails a qualquer momento, basta clicar no link “cancelar a inscrição” na parte inferior desses emails.
Você também pode optar por interromper o recebimento desses e-mails ou começar a recebê-los caso tenha optado por
não recebê-los anteriormente, enviando a sua solicitação para careers@smith-nephew.com.
DOS SEUS DIREITOS
Você tem o direito de acessar ou excluir os seus dados preservados pela Empresa enviando a sua solicitação
paracareers@smith-nephew.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail acima citado caso queira
revogar o seu consentimento de uso e divulgação de seus dados, conforme descrito nesta política de privacidade.
Qualquer revogação terá efeito apenas prospectivamente. Você também pode utilizar o e-mail acima para exercer
quaisquer outros direitos que possam ser previstos pela lei de proteção de dados pertinente, como o direito de excluir os
seus dados pessoais, o direito de restringir ou não aprovar o processamento de seus dados pessoais e o direito à
portabilidade de dados. Você também pode ter o direito de apresentar uma reclamação junto à sua autoridade de proteção
de dados local, caso suspeite de uma violação desta política.
DOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E DA TOMADA DE DECISÃO AUTOMATIZADA
Podemos fazer uso da tomada de decisão automatizada no processo de recrutamento. Você pode solicitar um meio
alternativo de tomada de decisão, ou contestar uma decisão automatizada entrando em contato conosco no e-mail
careers@smith-nephew.com.
DO EMPREGO
No caso de você começar a trabalhar na Smith & Nephew, será utilizada uma política alternativa em relação aos seus
dados, da qual você será notificado.

Última atualização: 6 de março de 2018:
A Smith & Nephew Plc está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob o número 324357, na 15 Adam Street,
London, WC2N 6LA, Reino Unido.

