Política de privacidade do Recrutamento Online da
Volvo
O Grupo Volvo respeita suas preferências com relação ao tratamento das informações
pessoais que você nos enviou. A política informa sobre como reunimos e usamos seus
dados pessoais. A informação abaixo é importante. Portanto, leia com cuidado o Aviso
de Privacidade. Para poder acessar seus dados no sistema de Recrutamento Online da
Volvo, você precisa, primeiramente, consentir com o processamento de seus dados
pessoais.
Informações sobre como tratamos dados pessoais no sistema de Recrutamento
Online da Volvo
O Grupo Volvo
O Grupo Volvo engloba a AB Volvo, com sede em Göteborg, Suécia e todas as suas
subsidiárias, em todo o mundo.
Regras sobre Privacidade
Quaisquer dados pessoais inseridos no sistema de Recrutamento Online da Volvo são
tratados de acordo com as regras do Swedish Personal Data Act (1998:204), que
protegem sua privacidade. Essa lei segue a Diretriz 95/46/EC do Parlamento Europeu e
da Assembléia de 24 de outubro de 1995, sobre a proteção de indivíduos, com relação
ao processamento de dados pessoais e livre movimentação de tais dados.
Dados pessoais
Dados pessoais são quaisquer dados que possam identificar você ou ser atribuídos a
você, como indivíduo.
Controlador de dados pessoais
Embora seus dados pessoais sejam manuseados pelas empresas locais do Grupo Volvo
(e parceiros externos que trabalham com recrutamento), em todo o mundo, o
controlador desses dados pessoais é:
AB Volvo, com sede em Göteborg, Suécia, número de registro da empresa 5560125790, através do RH do Grupo Volvo.
Endereços de contato:
Privacy Policy Controller
Phone: +46 31 660000
e-mail: vro.admin@volvo.com
Por favor, note que o número de telefone e o e-mail acima devem ser usados apenas
para questões relacionadas com a política de privacidade. Nós não aceitamos currículos
ou cartas de apresentação através desses endereços; tais correspondências/e-mails, se
recebidos, não serão respondidos. Por favor, consulte as vagas disponíveis se estiver
interessado em trabalhar conosco.

Processamento de dados pessoais
Você pode inserir os seus dados pessoais, no sistema de Recrutamento Online do Grupo
Volvo, com os seguinte propósitos:
1. Criação de um Perfil de Usuário
2. Solicitar informações sobre novas vagas dentro do Grupo Volvo
3. Candidatar-se a vaga em específico, oferecida por uma empresa do Grupo Volvo
4. Adicionar as vagas de interesse, para uma busca mais rápida
5. Suspender ou salvar uma solicitação, a qualquer momento, durante o processo de
candidatura e continuar em outro momento
6. Encerrar uma candidatura para a qual você se apresentou, depois de encerrado o
prazo para a apresentação de candidaturas
1. Criação de um Perfil de Usuário
Como um serviço, você poderá criar e armazenar um perfil de usuário no sistema para
poder se candidatar rapidamente a uma vaga. Esse perfil é gerenciado, exclusivamente,
pelo usuário. Atualizações, mudanças e eliminações no perfil são de responsabilidade
do usuário. O Grupo Volvo reserva-se o direito de eliminar qualquer conta de perfil de
usuário, como achar necessário.
2. Submissão de informações para novas vagas dentro do Grupo Volvo
Ao se inscrever para ser notificado via e-mail sobre novas vagas, postadas pelo Grupo
Volvo, você receberá informações sobre vagas e atividades relacionadas.
Sua assinatura será mantida até você remover tal solicitação. A qualquer momento, você
poderá cancelar sua assinatura. Se decidir fazer isso, sua assinatura será removida do
banco de dados do Grupo Volvo. O Grupo Volvo reserva-se o direito de remover uma
assinatura se considerar isso apropriado e reserva-se o direito de remover qualquer
assinatura, como achar necessário.
3. Candidatando-se a uma vaga específica
A sua candidatura será avaliada pela empresa do Grupo Volvo que publicou tal vaga e
por outros empresas e parceiros que trabalhem em atividades de recrutamento. O seu
currículo será processado pelo Grupo Volvo com a finalidade de encontrar candidatos
para a vaga e para a eventual contratação, assim como para as atividades relacionadas
com esse processo. Sua candidatura será mantida como demandado pelo processo de
recrutamento. A menos que solicitado e por você concordado, não usaremos suas
informações para qualquer outra vaga dentro do Grupo Volvo.
Se tivermos o seu consentimento para manter seu currículo, para outras vagas dentro do
Grupo Volvo, ele será mantido e revisado, de tempos em tempos, na busca de
candidatos apropriados para as vagas disponíveis. Nesse caso, seu currículo será
mantido por, aproximadamente, 2 anos depois de apresentado, a menos que solicitado e
por você concordado, que permaneça arquivado por um tempo maior. A qualquer
momento, você poderá pedir que seu currículo e os dados associados sejam removidos
de nosso banco de dados, neste caso, seu currículo será removido do banco de dados. A
qualquer momento, seu currículo pode ser selecionado para processamento, com relação
a uma determinada vaga. Nesse caso, o Grupo Volvo continuará a manusear as
informações até que isso não seja mais necessário ou relevante. O Grupo Volvo reservase o direito de eliminar qualquer currículo, se considerar tal atitude como

apropriada. Sua solicitação para retirar seu currículo e os dados associados deve ser
apresentada por escrito para o Administrador do sistema de Recrutamento Online.
Endereço:

E-mail:

Volvo Recruitment Online Administrator
VBS Admit
Dept 5042, ARHK5
SE-405 08 Göteborg, Sweden
vro.admin@volvo.com

Seu currículo será processado pelo Grupo Volvo na busca por candidatos para vagas,
principalmente por meios computadorizados. O Grupo Volvo não pode garantir que tal
processamento identificará todos os candidatos adequados para uma determinada vaga.
Se você quiser se assegurar de que será considerado para uma vaga anunciada, deverá
apresentar uma solicitação para tal vaga. Se seu currículo for selecionado, ou
identificado como possível candidato para uma determinada vaga, seus dados pessoais,
como apresentados, serão mais uma vez utilizados, de acordo com os termos descritos
acima.
Maiores informações
Você terá o direito, uma vez ao ano, de revisar as suas informações, entrando em
contato com o controlador de dados pessoais, no endereço acima. Tal solicitação deverá
ser encaminhada por escrito e assinada por você. Tal solicitação deverá ser
encaminhada, por carta, para o contato indicado no endereço acima.
Consentimento para processar dados pessoais
Para conseguir inserir seus dados pessoais no sistema ede Recrutamento Online do
Grupo Volvo, você deverá consentir com o processamento de seus dados pessoais
durante a criação do Perfil de Usuário.

