Política de Privacidade WA Fenix
Última atualização desta Política de Privacidade: 04 de maio de 2021.
Informamos que este Termo de Privacidade estará sempre disponível em nosso site e
será atualizado regularmente para refletir quaisquer mudanças na forma como tratamos
seus dados pessoais ou mudanças na legislação aplicável.

1. Apresentação
Esta Política contém informações que você precisa saber sobre como a WA Fenix Serviços e
Soluções em TI LTDA, CNPJ 28.017.459/0001-17, com sede na Av. Eng. Antônio Jovino, 220,
Vila Andrade, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05727-220, e/ou suas subsidiárias e companhias
recém-adquiridas (“WAFX”; “nós”; “conosco”), denominada “CONTROLADORA”, sobre o
tratamento dos dados pessoais que pertencem àqueles que fornecem dados à WAFX, sujeito às
disposições legais atinentes a proteção de dados, como a Constituição Federal, o Código Civil, o
Marco Civil da Internet, o Código do Consumidor e a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais – “LGPD”).

2. Definições
(a)

“DADOS PESSOAIS”: qualquer informação relacionada a pessoa física identificada ou

identificável (“TITULAR” ou “TITULAR DOS DADOS”), como por exemplo, nome, RG, CPF e foto;
(b)

“DADOS SENSÍVEIS”: dado pessoal de pessoa física sobre origem racial ou étnica,

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico;
(c)
coleta,

“TRATAMENTO”: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a
produção,

recepção,

classificação,

utilização,

acesso,

reprodução,

transmissão,

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
(d)

“CONTROLADOR”: a WAFX, pessoa jurídica, de direito público ou privado, a quem

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
(e)

“OPERADOR”: pessoa jurídica, de direito privado, que realiza o tratamento de dados

pessoais em nome do controlador; e
(f)

“TITULAR”: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais.

3. Dados Coletados
I.

Dados pessoais adicionais, de contato e identificadores: A WAFX poderá coletar dados
pessoais adicionais para fins de recrutamento de possíveis empregados ou colaboradores, tais
como número de identidade, CPF, estado civil, companheiros, dependentes e contato para
casos de emergência.
Os dados acima mencionados poderão ser coletados no momento da seleção de
empregados ou colaboradores para verificarmos se o perfil do candidato é compatível com
a vaga existente.

II.

Histórico educacional/acadêmico do profissional: Para fins de seleção, contratação e
atualização do perfil profissional a WAFX poderá coletar informações sobre sua formação
acadêmica e profissional ou relativa a seu histórico de empregos.

III.

Dados sensíveis para fins de recrutamento: A WAFX irá coletar somente nos casos
necessários, ou seja, quando a coleta for devidamente determinada por leis locais ou com o
seu consentimento prévio e inequívoco. São dados sensíveis informação médica ou saúde
(inclusive dados sobre incapacidade), informação de engajamento sindical, religião, raça ou
etnia, defesa de minorias e informação de sentenças criminais e acusações legais.
A WAFX somente coletará estas informações para propósitos específicos, dos quais serão
devidamente justificados no momento da coleta, demonstrando a compatibilidade do
pedido com a necessidade: as de saúde/médicas a fim de considerar adequadamente uma
deficiência ou doença existente (sujeita a limites legais quanto ao momento de coleta de
tais informações e outras limitações aplicáveis) e para prover benefícios; verificação de
antecedentes e informação pessoal associada a diversidade (como raça e etnia) a fim de
cumprir obrigações legais e políticas internas relativas a diversidade e antidiscriminação.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

Documentação requerida para atender leis de imigração: A WAFX poderá coletar dados
sobre cidadania, passaporte e detalhes sobre permissão de residência ou trabalho (uma cópia
impressa e/ou uma versão eletrônica) quando necessário para firmar contratos com empresas
que estejam sediadas fora do território brasileiro e quando o titular do dado desejar se
candidatar às referidas vagas.
Informação financeira para fins de remuneração/benefício: Seus dados bancários e outros
detalhes financeiros importantes são necessários para fins de pagamento de
remuneração/benefícios, além disso, essas informações poderão ser compartilhadas com os
clientes da WAFX para cumprimento de obrigações contratuais firmadas.
Informação para gestão de talento: Informação necessária para proceder à análise de
antecedentes, detalhes de decisões e resultados de desempenho, feedback de performance e
avisos, programas de e-learning/treinamento, revisões de desempenho e desenvolvimento
profissional (inclusive dados que você provê quando solicitado a dar e receber feedback, a
criar prioridades, a atualizar seu input em ferramentas importantes), carteira de habilitação
para dirigir e propriedade veicular, e informação prestada no preenchimento de currículos e
biografias.
Informação gerada por “nós” durante o recrutamento: Informação gerada por
entrevistadores e recrutadores relacionada a “você”, com base nas interações deles com
“você” ou em suas simples buscas na internet, quando permitido por lei aplicável.
Informação de recrutamento recebida de terceiros: Informação relativa a você obtida junto
a empresas terceirizadas de colocação profissional, recrutadores ou websites de busca de
vagas, contratantes anteriores, quando aplicável.
Informação audiovisual processada durante o recrutamento: Fotografias e
imagens/áudios/gravações capturados em CCTV ou outros sistemas de vídeo quando em

X.
XI.

visita aos nossos escritórios, no decorrer de eventos de recrutamento ou em entrevistas de
vídeo para recrutamento.
Recomendações: Recomendações relativas a informações sobre você fornecidas por
terceiros.
Informação analítica: Informação gerada pela sua participação em avaliações de caráter
psicológico, técnico e comportamental. Você receberá mais detalhes sobre a natureza de tais
avaliações antes de participar em qualquer uma delas.

4. Como a WA Fenix protege seus dados pessoais?
A WAFX atribui grande importância ao seu direito à privacidade e à proteção dos seus dados
pessoais, por isso, queremos que você se sinta seguro de que ao tratar “conosco”, seus dados
pessoais estão em boas mãos.
A WAFX protege seus dados pessoais de acordo com a legislação aplicável e com nossas
políticas de privacidade de dados. Além disso, “nós” adotamos as medidas técnicas e
organizacionais adequadas para proteger seus dados pessoais contra tratamento não autorizado
ou ilícito e/ou contra perda acidental, alteração, divulgação ou acesso, ou destruição ou dano
acidental ou ilícito desses dados. Alguns exemplos das medidas técnicas que utilizamos são:
soluções de Firewall e proteções contra Malwares especializadas, criptografia, perfis de acesso
restritos, tecnologias para detecção de tratamento de dados indevido, backups e redundâncias.
Como tratamos estes dados?
Coletamos dados pessoais dos nossos funcionários, candidatos às vagas, clientes, fornecedores,
contatos comerciais, e usuários do site. Caso os dados coletados não estejam relacionados nesta
Política de Privacidade, daremos (quando exigido por lei) aviso adequado sobre quais outros
dados serão coletados e como serão usados.
Entretanto, tenha em mente que se você escolher não fornecer determinados dados a WAFX pode
não conseguir prosseguir com o processo de contratação.
Caso você forneça à WAFX dados pessoais de outra pessoa (por exemplo, um potencial
funcionário/indicado), você é responsável por garantir e comprovar que essa pessoa tome
conhecimento do compartilhamento das informações contidas neste termo de privacidade e por
obter o consentimento desta pessoa para compartilhar a informação “conosco”.
As categorias de dados pessoais mencionadas acima foram obtidas diretamente de você (por
exemplo, quando você fornece informações ao se inscrever em alguma vaga disponibilizada pela
WAFX ou para o recebimento de um boletim informativo (newsletter) ou se cadastrar para mandar
um comentário num fórum ou website) ou indiretamente de terceiros (por exemplo, através da
tecnologia do nosso site). Tais terceiros incluem nossas afiliadas, autoridades públicas, sites
públicos, mídias sociais e fornecedores.
Para quais fins e com que base legal usamos seus dados pessoais?
A “WAFX” usa seus dados pessoais apenas quando necessário para fins específicos. Este uso é
baseado nas previsões legais existentes ou pelo seu consentimento prévio.
Em alguns casos podemos nos basear nos nossos legítimos interesses para um fim específico,
por exemplo, no caso de envio de boletim informativo ao e-mail cadastrado no sistema da WAFX,
mas isto acontecerá apenas se nossos legítimos interesses não se sobrepõem aos seus
interesses, direitos e liberdades, devido à transparência que oferecemos na atividade processual,

à nossa abordagem de privacidade, às nossas revisões regulares dos termos de privacidade e
aos seus direitos relacionados à atividade processual. Se desejar receber mais informações sobre
esta criteriosa abordagem equilibrada, por favor contate o Encarregado de Dados/DPO da WAFX
através dos contatos descritos em nosso site www.wafx.global/contato.
Nos casos em que lhe solicitamos para clicar “I accept/Eu aceito”, “I agree/Eu concordo” ou em
botões/checkboxes/funcionalidades de caráter similar em relação a um termo de privacidade,
saiba que, ao fazê-lo, consideraremos que nos foi dada permissão de forma livre e espontânea
para processar seus dados pessoais.
Caso haja a necessidade de transferência internacional de dados, WAFX respeitará o
ordenamento legal, inclusive a previsão do artigo 33 da LGPD. .
Não usaremos seus dados pessoais para quaisquer fins não compatíveis com aqueles informados
a você, a menos que exigido ou autorizado por lei, que seja de seu vital interesse fazê-lo (ex. em
caso de emergência médica) ou caso haja necessidade de cumprimento de uma obrigação legal
ou contratual firmada pela WAFX.
Compartilharemos seus dados pessoais com terceiros?
Poderemos transferir e compartilhar dados pessoais para prestadores de serviços, conselheiros
profissionais, autoridades públicas e governamentais ou terceiros relacionados a uma (potencial)
operação corporativa ou comercial. Tais terceiros podem estar localizados em outros países.
Antes de fazê-lo, tomaremos as precauções necessárias para assegurar que seus dados pessoais
terão a proteção adequada conforme exigido pelas leis de privacidade de dados pertinentes e
pelas políticas internas da “WAFX”. “Nós” também poderemos transferir seus dados pessoais para
quaisquer de nossas afiliadas/parceiras globais.
Por exemplo, poderemos compartilhar dados pessoais com terceiros para outros fins de negócio,
como:
●

●

●

Compartilhar suas informações com provedores de serviços terceirizados que prestem
serviços para nós, processos de pagamento, serviços ao cliente, serviços de e-mails,
propaganda e marketing, segurança e monitoramento de desempenho, serviços de
reparos e manutenção, processamento e cumprimento de ordens e transações, verificação
de informações cadastrais de consumidores, pesquisa, guarda de dados, auditoria e
processamento de dados;
Para proteger e defender direitos legais, segurança e a proteção da “WAFX”, nossas
afiliadas, usuários ou o público, inclusive a fim de proteger contra fraudes e atividades
maliciosas; e
Para outros propósitos de negócio descritos neste termo de privacidade ou para qualquer
outro fim revelado a você no momento em que coletamos a informação ou decorrente de
seu consentimento expresso.

Também poderemos compartilhar suas informações em conexão com uma transação corporativa
importante, como a venda de um website, uma fusão, consolidação, venda de ativo, IPO ou na
improvável ocorrência de uma falência.
Por quanto tempo manteremos o tratamento dos seus dados pessoais?
Manteremos os tratamentos dos seus dados pessoais apenas pelo tempo necessário, por
exemplo, enquanto durar a relação contratual e a necessidade de cumprimento de obrigação
legal. Temos políticas e procedimentos específicos para retenção e gestão de registros de forma
que os dados pessoais sejam removidos após um período de tempo razoável de acordo com os
seguintes critérios de retenção:

●
●
●

Retemos seus dados desde que tenhamos uma relação em andamento com você.
Também manteremos os dados pelo período necessário para lhe fornecer serviços ou para
mantermos o seu contrato de trabalho ou comercial vigente.
Retemos seus dados pelo período necessário para cumprir as nossas obrigações legais e
contratuais globais, como por exemplo, para prestação de contas, dentro do prazo
prescricional da ação, atender a leis trabalhistas, marco civil da internet, a Constituição e
as demais leis vigentes.

Quais são seus direitos com relação ao tratamento dos seus dados pessoais?
Você tem direito (nas circunstâncias e sob as condições, e sujeito às exceções, estabelecidas na
legislação aplicável) a:
●

●
●

●

●

●

Solicitar acesso aos seus dados pessoais tratados por nós: esse direito permite que
você saiba se mantemos seus dados pessoais e, caso afirmativo, que você obtenha
informações sobre esses dados e cópia deles.
Solicitar correção dos seus dados pessoais: esse direito permite que você solicite a
correção dos seus dados pessoais caso eles estejam imprecisos ou incompletos.
Se opor ao tratamento de seus dados pessoais: esse direito permite que você solicite
que a WAFX deixe de tratar seus dados pessoais, se possível, eis que o pedido de
exclusão do dado, pode impossibilitar a manutenção da relação.
Solicitar remoção de seus dados pessoais: esse direito permite que você solicite a
remoção dos seus dados pessoais pelos quais a WAFX é responsável, incluindo quando
tais dados pessoais deixarem de ser necessários para fins pretendidos.
Solicitar a restrição do tratamento de seus dados pessoais: esse direito permite que
você solicite que a WAFX trate seus dados pessoais apenas em determinadas
circunstâncias, inclusive com seu consentimento.
Solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais: esse direito permite que você
receba uma cópia (em formato estruturado, normalmente utilizado e legível por máquina)
dos dados pessoais que você forneceu para a WAFX, ou solicite que a “WAFX” transmita
tais dados pessoais para outro controlador de dados.

Uma vez que o tratamento dos seus dados pessoais é baseado em seu consentimento, você tem
direito de retirar seu consentimento a qualquer momento entrando em contato com o responsável
por proteção de dados da WAFX através dos e-mails disponíveis em nosso site
www.wafx.global/contato. Observe que isso não afetará o direito da “WAFX” de tratar dados
pessoais obtidos antes da retirada do seu consentimento.
Contudo, se o tratamento dos dados se der por outra base legal que não seja o consentimento, a
“WAFX” poderá prosseguir o tratamento respaldado nas bases legais.
Se, apesar do nosso compromisso e esforços para proteger seus dados, você achar que seus
direitos de proteção de dados foram violados, incentivamos as pessoas a procurar primeiro a
“WAFX” para buscar resolver qualquer queixa. Você tem o direito, a qualquer momento, de
registrar uma queixa diretamente com a autoridade de supervisão pertinente ou de fazer uma
reclamação contra a “WAFX” numa corte competente (tanto no país onde você vive, no país onde
você trabalha ou no país onde você acredita que a lei de privacidade de dados foi violada).
Entre em contato conosco para exercer seus direitos.

5. Como usamos dados pessoais quando você visita
o site da WAFX?

Além das informações expostas acima, os capítulos a seguir descrevem como usamos seus
dados pessoais quando você visita o site da “WAFX”:
Quais dados pessoais coletamos quando você acessa o nosso site?
A WAFX coleta dados pessoais em seus sites de duas maneiras: (1) diretamente (por exemplo,
quando você fornece dados pessoais ao se cadastrar para receber um boletim de notícias ou
quando envia uma mensagem através do “fale conosco”; e (2) indiretamente (por exemplo,
através da tecnologia do nosso site).Podemos coletar e tratar os seguintes dados pessoais:
●

●
●

●

Dados pessoais que você fornece ao preencher fichas em nosso site. Isso inclui o cadastro
para usar o site, inscrever-se para obter serviços, boletins de notícias e alertas,
inscrever-se para uma conferência ou solicitar um artigo técnico ou mais informações.
Páginas que coletam esse tipo de dados pessoais podem conter mais informações sobre o
motivo pelo qual os dados pessoais são necessários e como eles serão usados. O
fornecimento desses dados fica inteiramente a seu critério.
Caso você entre em contato conosco, podemos manter um registro dessa
correspondência.
Nosso site coleta dados pessoais sobre seu computador, incluindo (quando disponível) seu
endereço de IP, sistema operacional e tipo de navegador para administração do sistema,
filtrar tráfego, e para relatar estatísticas.
Detalhes das suas visitas ao nosso site, as páginas que você visita e os recursos que você
acessa ou baixa, incluindo, entre outros, dados de tráfego, dados de localização, weblogs
e outros dados de comunicação. Verifique o tópico sobre Cookies abaixo para mais
informações.

Incluímos (links para) sites e programas de terceiros?
Nosso sites podem incluir:
●
●

Links de/para sites das nossas redes parceiras, anunciantes e afiliadas.
Determinados programas (widgets e apps) de terceiros. Quando esse for o caso, esteja
ciente de que tais terceiros poderão tratar seus dados pessoais coletados através desses
programas para seus próprios fins.

Não temos nenhuma responsabilidade nem poderemos ser responsabilizados por sites e
programas destes terceiros. Por favor verifique os termos de uso e de privacidade destes terceiros
antes de usar ou fornecer informações em seus sites ou programas.
Como usamos os dados pessoais que coletamos em nossos sites?
Usamos dados pessoais para os fins restritos, como por exemplo:
●
●
●
●
●

Para atender às suas solicitações de artigos técnicos, artigos, boletins de notícias e outros
conteúdos.
Para levantamentos e questionários de pesquisa.
Para personalizar sua experiência em nosso site.
Para entrar em contato com você para fins de marketing, caso você tenha dado seu
consentimento para fazê-lo.
Para segurança do nosso site.

Analisamos as informações do seu IP e navegador para determinar o que é mais eficaz no nosso
site, para nos ajudar a identificar formas de melhorá-lo e torná-lo mais eficiente.

6. Como usamos cookies (e outras tecnologias de
rastreamento)?
Analisamos suas informações de IP e navegador para determinar o que é mais eficaz em nosso
site, para nos ajudar a identificar formas de melhorá-lo e eventualmente determinar como
podemos adaptar nosso site para que ele proporcione uma experiência de usuário mais positiva e
relevante.

7. Como usamos dados pessoais para fins de
marketing?
Além das informações expostas acima, a seguir descreveremos como usamos seus dados
pessoais para fins de marketing:
Quais são as fontes de dados de marketing?
Podemos obter informações de contato de fontes públicas, incluindo conteúdo tornado público em
sites de mídia social, para fazer um contato inicial com uma determinada pessoa em um cliente ou
outra empresa.
Nós enviamos e-mails direcionados?
Enviamos e-mails comerciais para outras empresas com quem queremos desenvolver ou manter
uma relação comercial, de acordo com as leis de marketing aplicáveis. Nossas mensagens de
e-mails direcionados geralmente incluem web beacons, cookies e tecnologias similares que nos
permitem saber se você abre, lê ou apaga a mensagem, além de links para você clicar. Ao clicar
em um link de um e-mail marketing que você recebe da “WAFX”, também usamos um cookie para
registrar as páginas que você visualiza e os conteúdos que você baixa dos nossos sites, mesmo
que você não esteja cadastrado ou registrado no site.
E-mails direcionados da “WAFX” podem incluir informações adicionais sobre privacidade de
dados, conforme exigido por leis aplicáveis.
Nós combinamos e analisamos dados pessoais?
Podemos combinar dados de fontes publicamente disponíveis, e de nossos diferentes e-mails,
site, e interações pessoais com você - isso inclui informações coletadas em nossos diferentes
sites, tais como nosso site de carreiras e sites corporativos, além de informações coletadas
quando você se cadastra ou acessa nossos sites ou conecta-se a eles usando credenciais de
mídias sociais (como LinkedIn e Facebook). Combinamos esses dados para melhor avaliar a sua
experiência com a “WAFX” e realizar outras atividades descritas em nossa política de privacidade.

8. De que outra forma poderemos usar seus dados
pessoais
Além da informação prestada nos capítulos acima, as próximas seções descrevem outros usos
específicos de dados pessoais por parte de empresas afiliadas da “WAFX”.

Criação de conteúdo / Atividades de produção
Em algumas situações específicas a “WAFX” poderá tratar seus dados pessoais para criação de
conteúdo de marketing, propaganda e outras atividades relacionadas, inclusive produção e
distribuição.
Quais dados pessoais tratamos em conexão com atividades de produção?
●
●

●

●

Os dados pessoais que processamos para fins de produção incluem imagens e filmagens
suas e podem conter sua localização no momento da gravação.
Se você não for uma pessoa pública, nós atentaremos para informar-lhe antecipadamente
nossas atividades de locação e filmagem e dar-lhe uma oportunidade para não entrar no
recinto da gravação nem participar da mesma.
Se você for um foco de nossas filmagens (isto é, um participante ou talento como
entrevistado, extra ou ator, uma pessoa pública) nós também anotaremos e
processaremos seu nome, dados para contato e qualquer outra informação em todo
questionário pré-filmagem ou formulários de lançamento, como dados de familiares.
Também poderemos coletar e tratar categorias de dados especiais, tal como informação
sobre saúde ou necessidades especiais, até o ponto em que isto seja necessário para nos
permitir fazer qualquer ajuste em nossas condições de gravação a fim de lhe prestar
assistência ou apoio.

Se tiver alguma dúvida em relação a privacidade de dados ou qualquer aspecto relacionado a
nossas atividades de produção, pedimos que por favor entre em contato conosco.

9. Entre em contato conosco
Favor clicar aqui se:
● Você tiver uma pergunta geral sobre como a WAFX protege seus dados pessoais.
● Você desejar exercer seus direitos em relação aos seus dados pessoais (conforme
exposto nos capítulos deste Termo de Privacidade.
● Outra opção é usar este link para exercer esses direitos.
● Você deseja fazer uma reclamação sobre o uso dos seus dados pela WAFX.
Você também pode entrar em contato com a WAFX como controladora de seus dados
pessoais por meio de nosso Data Privacy Officer / Encarregado de Dados (de preferência
por email) ou via correio, claramente destacando à atenção do Data Privacy Officer /
Encarregado de Dados, no endereço: Av. Eng. Antonio Jovino, 220, 5º Andar, Vila
Andrade, São Paulo, SP, Brasil. CEP: 05727-220.

