Informação sobre proteção de dados
O KION GROUP AG fica contente com seu interesse por nossa empresa e nossos produtos. A seguir,
informamos você sobre o tratamento de seus dados pessoais pelo KION GROUP AG e suas subsidiárias
(juntas designadas como "KION") quando utilizar nosso portal de vagas.
Dados pessoais são todos os dados obtidos sobre a sua pessoa e com os quais você pode ser
identificado(a). A responsabilidade conjunta pelo tratamento de seus dados pessoais é normalmente da
sociedade da KION, para a qual você se candidata, como também do KION GROUP AG.

Quais informações recolhemos?
Você pode procurar vagas na nossa página de carreiras sem nos informar sobre seus dados pessoais. No
entanto, observe que utilizamos cookies no nosso site, que recolhem determinados dados de nossos
usuários, p. ex., quantas vezes uma determinada página foi acessada (para mais informações, consulte
nossa política de cookies em Our Privacy Statement | KION GROUP AG).

Dados que precisamos para processo de candidatura:
Ao criar seu perfil ou se candidatar, você precisará nos informar sobre seus dados pessoais, p. ex.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forma de tratamento (Sr. /Sra.)
Título
Nome, sobrenome
Endereço (inclusive CEP)
Números de telefone
E-mail
Carreira profissional
Qualificações, inclusive conhecimentos linguísticos
Grau de deficiência

Além das informações que você nos disponibilizar diretamente, também podemos extrair informações sobre
você de outras fontes, p. ex., de sites onde de acordo com sua vontade, o acesso aos seus dados é público
(p. ex., LinkedIn.com).
Em alguns países, somo obrigados a informá-lo(a) sobre os fundamentos jurídicos que nos permitem
registrar e tratar seus dados. Registramos seus dados para fechar uma contrato com você ou por ser
necessário de acordo com o legítimo interesse do KION Group AG como empregador.

Dados que você nos transmite
Se no processo de candidatura a uma vaga de emprego você nos passar outros dados pessoais, não
diretamente solicitados para o processo de candidatura, nós também os trataremos devido ao nosso
legítimo interesse quanto ao preenchimento da vaga.
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Como utilizamos as informações sobre seus dados pessoais?
Utilizamos os dados apresentados por você para realizar o processo de candidatura na KION e para fins de
análise. Especificamente:
-

tratamos seus dados para avaliar sua adequação a uma vaga na nossa empresa como também
para as entrevistas e/ ou avaliações subsequentes. Isto vale tanto para a vaga a qual você se
candidatou quanto a potenciais vagas semelhantes na nossa empresa. Cópias de informações que
você nos transmitiu e qualquer outra correspondência serão conservadas, a fim de continuar o
processo de sua candidatura e também como registro de nossos processos de recrutamento (para
mais detalhes, veja "Por quanto tempo conservamos seus dados pessoais?");

-

para levantamento estatístico é permitido anonimizar seus dados e utilizá-los de forma resumida;

-

para conversar sobre sua candidatura, entramos em contato com você possivelmente por e-mail ou
por telefone;

-

em caso de uma candidatura bem-sucedida, utilizaremos seus dados pessoais para justificar a
relação contratual de trabalho e os armazenaremos nos nossos sistemas.

Seus dados pessoais serão transmitidos para o exterior e quem é responsável pelo
tratamento de dados?
Se você se candidatar a uma vaga de emprego na KION, seus dados pessoais serão tratados no contexto
de uma responsabilidade conjunta, de acordo com artigo 26 do Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados (RGPD)
•
•

pelo KION GROUP AG com sede em Frankfurt/Main, Alemanha
pela respectiva subsidiária da KION com sede no país no qual se encontra a vaga a qual você se
candidatou.

Uma visão geral de cada responsável pelo tratamento de dados como também de seus respectivos deveres
você encontra aqui.
Desde que, para atingir um dos objetivos mencionados acima, seja necessário transmitir seus dados para
países que tenham outro padrão de proteção de dados do que o país em que você se encontra, tomamos
medidas contratuais ou outras medidas adequadas de proteção a fim de garantir que seus dados sejam
protegidos no mundo todo conforme os mesmos padrões.

A quem passamos adiante suas informações?
Se tivermos suporte de uma prestadora de serviços para o preenchimento da vaga e se você se candidatou
por este meio, seu CV e outros detalhes da consultoria de RH do país em que você se candidatou nos
serão reencaminhados. Trataremos todos os seus dados pessoais, que recebermos da prestadora de
serviços, de acordo com esta declaração de proteção de dados. A fim de obter informações sobre como a
consultoria de RH lida com seus dados pessoais, entre em contato com a respectiva prestadora de serviços.
Para as finalidades mencionadas acima, também compartilhamos seus dados com prestadoras de serviço
que nos dão suporte. Para isso garantimos mediante acordos contratuais que estas prestadoras de serviços
tratem os dados pessoais tão somente para as finalidades acima mencionadas e conforme nossas
instruções. Isso garante um nível adequado de segurança do tratamento de dados.
Dentro da KION seus dados serão encaminhados a pessoas apropriadas do Departamento de RH, a
superiores encarregados da contratação e, desde que necessário, a outras pessoas apropriadas da área
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comercial e do Departamento Pessoal. Pode ser que, sob determinadas circunstâncias, precisemos divulgar
seus dados pessoais dentro ou fora da KION por motivos legais ou regulatórios ou para a finalidade de
gerenciamento de riscos, p.ex., se um tribunal, a polícia ou outro órgão de persecução penal ou de
fiscalização os requerer.

Quais direitos eu tenho?
Na medida em que a KION trata seus dados pessoais, você pode solicitar uma cópia destes dados
-

ao KION Group AG ou à respectiva subsidiária, para a qual se candidatou,

-

pode nos informar sobre qualquer alteração dos seus dados pessoais ou solicitar retificação dos
dados dos quais já dispomos,

-

em determinadas situações, pode solicitar a extinção, o bloqueio dos seus dados pessoais de que
dispomos, restringir seu tratamento ou se opor ao modo como os utilizamos,

-

em determinadas situações, pode solicitar o encaminhamento a terceiros de seus dados pessoais,
de que dispomos.

Além disso:
-

pode revogar uma autorização concedida nos termos da legislação vigente

-

e, nos termos da legislação vigente, revogar a todo e qualquer momento o uso de seus dados
pessoais, caso tratemos seus dados pessoais com base no legítimo interesse ou no interesse
público.

Para todas as perguntas relacionadas a esta declaração de proteção de dados e para fazer uso dos seus
direitos ou para todas as reclamações, entre por favor em contato conosco, pelo e-mail
dataprotection@kiongroup.com. Você pode também entrar em contato com a autoridade local de proteção
de dados.

Como protegemos seus dados pessoais?
A KION toma continuamente medidas de segurança técnica e organizacional a fim de proteger seus dados
pessoais da maneira mais abrangente possível de qualquer manipulação, perda parcial ou completa e
acesso não autorizado por terceiros. Nossas medidas de segurança são melhoradas de acordo com o
constante desenvolvimento tecnológico.
Além da segurança do ambiente operacional, utilizamos neste site um processo de criptografia. Isto significa
que todos os dados pessoais enviados por você, inclusive seus dados de pagamento, serão transmitidos
com o padrão de protocolo habitual e seguro SSL (Secure Socket Layer) a fim de prevenir o uso indevido
dos dados por terceiros. SSL é um padrão seguro e comprovado, p. ex., usado em internet banking. Você
pode reconhecer uma conexão SSL segura, entre outros, pelo símbolo do cadeado fechado na barra de
status do seu navegador e na linha de endereço iniciada por "https".
Contudo, informamos que, em princípio, transmissão de dados pela internet pode apresentar falhas de
segurança (p. ex. na comunicação por e-mail), de modo que não se pode garantir uma absoluta proteção de
dados contra o acesso por terceiros.
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Por quanto tempo conservamos seus dados pessoais?
Quando você se candidata a uma vaga específica, armazenamos seus dados até a extinção do motivo
legal. Em geral, este é o caso quando não temos mais a obrigação de conservar os dados por motivos
legais ou regulatórios. Contanto que você nos tenha dado sua autorização para prolongar o tempo de
conservação dos dados, temos a permissão de conservar estes dados por um espaço de tempo que vai
além período mencionado acima, pelo tempo de sua autorização.

Como você pode entrar em contato conosco?
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
Alemanha
Telefone +49 69 20 110 0
E-mail info@kiongroup.com
Site: www.kiongroup.com

