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AVISO DE PRIVACIDADE DO CANDIDATO DA HILLROM 
 

1. OBJETIVO E ESCOPO 
 
Este Aviso de Privacidade do Candidato explica como a Hillrom lida com dados 
pessoais sobre nossos candidatos a empregos e com os direitos desses candidatos 
segundo a legislação de proteção dos dados. Neste Aviso de Privacidade do 
Candidato, chamamos esse tipo de informação de "Dados da Candidatura". 
 
Este Aviso de Privacidade do Candidato aplica-se a candidaturas efetuadas por meio 
de qualquer um dos nossos sites de carreiras e por meio de terceiros, como agências 
de recrutamento e classificados de emprego. Isso também é aplicável a candidaturas 
efetuadas por outros meios, como correio e e-mail.  
 
"Hillrom" significa Hill-Rom Holdings, Inc. e suas subsidiárias. 
 
2. OS 10 PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DOS DADOS E QUAIS DADOS DA CANDIDATURA 

COLETAMOS 
 
A Hillrom segue estes "10 Princípios de Proteção dos Dados" ao lidar com os Dados da 
Candidatura. Estes 10 Princípios de Proteção dos Dados são: 
 

 
1. Responsabilidade: A Hillrom deve tomar medidas para estar em 

conformidade, e ser capaz de demonstrar conformidade, com os 10 Princípios 
de Proteção dos Dados e com o programa de privacidade da Hillrom. 

 
2. Integridade e transparência: A Hillrom deve processar dados pessoais de 

maneira justa e fornecer às pessoas informações sobre como e por que os 
dados pessoais delas estão sendo processados. 

 
3. Processamento legal: A Hillrom só deve processar dados pessoais, incluindo 

dados pessoais confidenciais, de maneira lícita quando ela tiver uma base 
jurídica válida.  

 
4. Limitação da finalidade: A Hillrom só deve coletar dados pessoais para um fim 

específico, explícito e legítimo. Qualquer processamento subsequente deve 
ser compatível com esse fim, a menos que a Hillrom tenha obtido o 
consentimento do indivíduo ou que o processamento seja permitido por lei. 

 
5. Minimização dos dados: A Hillrom só deve processar dados pessoais que 

sejam relevantes e limitados estritamente à finalidade de sua coleta. 
 

6. Precisão dos dados: A Hillrom deve tomar medidas sensatas para garantir que 
os dados pessoais sejam precisos, completos e, quando necessário, 
atualizados. 

 
7. Manutenção: A Hillrom só deve manter dados pessoais enquanto for 

necessário para os fins de sua coleta ou para outro fim permitido. 
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8. Segurança: A Hillrom deve utilizar meios adequados de segurança para 
proteger os dados pessoais, inclusive quando terceiros processarem dados 
pessoais em nosso nome. 

 
9. Direitos individuais: A Hillrom deve permitir que os indivíduos exerçam seus 

direitos em relação aos seus dados pessoais, incluindo o direito de atualizá-los. 
 

10. Transferências de dados pessoais: A Hillrom deve colocar em prática medidas 
de proteção antes de enviar os dados pessoais para fora do país do qual eles 
foram coletados.  

 
 
Em geral, a Hillrom só coletará Dados da Candidatura no processo de recrutamento 
que sejam necessários para que a Hillrom avalie o candidato ao cargo. Isso pode 
incluir as seguintes categorias: 
 

• informações que você fornece para manter contato conosco sobre futuras 
oportunidades de emprego na Hillrom, como seu nome, e-mail, perfil do 
LinkedIn, localização, área de especialização e o tipo de papel no qual você 
está interessado;  
 

• informações que você fornece para se candidatar a uma vaga de emprego na 
Hillrom para nos dizer quem você é e para criar uma imagem das suas 
capacidades e adequação a determinados cargos, como o seu nome, 
informações de contato, empresa atual, informações contidas no seu currículo 
(por exemplo, qualificações profissionais, histórico profissional, local de 
residência, remuneração básica atual, bônus adicionais e/ou comissão, e 
interesses e experiências pessoais), informações contidas em suas contas de 
mídia social ou sites ou contas pessoais (por exemplo, LinkedIn ou Twitter), 
informações sobre o tipo de trabalho e projetos nos quais você se envolveu e 
qualquer outra informação que você possa querer fornecer a nós;  
 

• informações coletadas pela Hillrom por meio do processo de recrutamento, 
como o seu desempenho durante uma entrevista e informações fornecidas 
pelas suas referências; e 
 

• informações relacionadas ao seu uso do nosso site de carreiras, por exemplo, 
seu endereço IP. Essas informações podem ser coletadas usando uma 
tecnologia de cookies. Para obter mais informações sobre como a Hillrom usa 
cookies, consulte nosso Aviso de Privacidade Global. 

 
Dados pessoais sobre condenações criminais ou informações médicas só serão 
requeridos quando permitido pela lei local.  
 
Nós indicaremos se as informações que estão sendo solicitadas são obrigatórias ou 
opcionais.  
 
3. O QUE A HILLROM FARÁ COM OS DADOS DA CANDIDATURA? 
 
As principais finalidades do uso dos Dados da Candidatura incluem: 

https://www.hill-rom.com/international/privacy-policy2/
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• Auxiliar e processar sua candidatura ao cargo, por exemplo, para podermos 

avaliar sua capacidade de atender às qualificações do trabalho, filtrar os 
candidatos e verificar referências e qualificações profissionais fornecidas por 
esses candidatos; e 
 

• Melhorar nosso processo de candidatura, por exemplo, para garantir que o 
nosso site de carreiras seja fácil de usar e contenha informações úteis e 
apropriadas.  

 
Nós podemos verificar se os Dados da Candidatura fornecidos por você durante o 
processo de recrutamento são precisos e/ou coletar dados pessoais sobre você a 
partir de fontes externas para ajudar em nossas "Verificações Pré-emprego". Se isso 
ocorrer: 
 

• Você será informado com antecedência sobre os aspectos dos Dados da 
Candidatura que serão verificados, incluindo uma explicação de como as 
Verificações Pré-emprego serão efetuadas; e 
 

• Informações sobre condenações criminais (se coletadas) ou informações 
médicas só serão coletadas por meio de fontes oficiais autorizadas e de acordo 
com a lei aplicável. 

 
A Hillrom só processa os Dados da Candidatura quando tiver uma base legal para 
fazer isso. Geralmente, processamos esses dados para tomarmos uma decisão sobre 
quando celebrar ou não um contrato de trabalho com você.  
 
Também podemos processar os Dados da Candidatura para cumprirmos com as 
nossas obrigações legais ou porque faz parte dos nossos interesses comerciais legítimos 
fazer isso (por exemplo, quando for necessário compreender nossos candidatos com 
detalhes suficientes para que possamos oferecer um serviço de recrutamento 
eficiente).  
 
4. A QUEM SÃO DIVULGADOS OS DADOS DA CANDIDATURA? 
 
(a) Dentro da Hillrom 
 
A Hillrom restringe o acesso aos Dados da Candidatura a pessoas dentro da Hillrom 
que tenham um motivo comercial "extremamente necessário" para acessar essas 
informações. Por exemplo, determinados indivíduos dentro da Hillrom terão acesso aos 
Dados da Candidatura para processar a candidatura ao cargo e gerenciar o ciclo de 
recrutamento. 
 
(b) Fora da Hillrom 
 
A Hillrom compartilha Dados da Candidatura com prestadores de serviços 
terceirizados autorizados, a fim de conduzir e gerenciar o recrutamento. Por exemplo, 
podemos compartilhar os Dados da Candidatura com esses prestadores de serviços 
para conduzir a triagem e a verificação da candidatura e das informações fornecidas 
a nós. Isso inclui a verificação de qualificações acadêmicas e profissionais.  
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Em ocasiões raras, a Hillrom pode divulgar os Dados da Candidatura a outros terceiros 
fora da Hillrom, por exemplo: 
 
• quando exigido por lei; 
• em resposta a uma solicitação legítima de assistência por parte da polícia ou de 

outras agências de segurança pública; ou 
• para obter orientações jurídicas de advogados externos da Hillrom ou em 

conexão com uma disputa com um terceiro. 
 
5. POR QUANTO TEMPO A HILLROM MANTERÁ OS DADOS DA CANDIDATURA? 
 
Mantemos os Dados da Candidatura de acordo com as nossas políticas e 
procedimentos internos de manutenção. Geralmente, se você não tiver sucesso em 
sua candidatura (ou se rejeitar o cargo), podemos manter os Dados da Candidatura 
por um curto período para que possamos contatá-lo novamente caso surja outro 
cargo adequado. Para obter mais informações sobre períodos de manutenção 
aplicáveis, entre em contato conosco diretamente. 
 
6. ONDE A HILLROM ARMAZENARÁ OS DADOS DA CANDIDATURA? 
 
Candidatos na Área Econômica Europeia (a "EEA") e no Reino Unido (RU) devem estar 
cientes de que os Dados da Candidatura podem ser transferidos para territórios fora 
da EEA e do RU e armazenados neles, os quais podem ter leis de proteção dos dados 
menos rigorosas em comparação com as da Europa. Eles também podem ser 
processados por nossos funcionários ou fornecedores em outras jurisdições fora da EEA 
que também tenham leis de proteção dos dados menos rigorosas ou que não tenham 
lei alguma nesse sentido. 
 
Sempre que transferimos os Dados da Candidatura para fora da EEA ou do RU, 
tomamos as medidas legais necessárias para garantir que as medidas de proteção 
adequadas sejam cumpridas para proteger os Dados da Candidatura e para garantir 
que eles sejam tratados com segurança e de acordo com este Aviso de Privacidade 
do Candidato. Se você estiver localizado na EEA ou no RU, pode entrar em contato 
conosco para solicitar uma cópia das medidas de proteção que colocamos em vigor 
para proteger os Dados da Candidatura e os direitos de privacidade nessas 
circunstâncias. 
 
7. EXERCÍCIO DE DIREITOS 
 
Você pode ter o direito de solicitar o acesso, a correção ou a exclusão dos Dados da 
Candidatura que a Hillrom mantém sobre você. Você também pode ter o direito de 
restringir ou fazer objeção a determinados tipos de processamento dos Dados da 
Candidatura.  
 
Se você notar um erro em sua candidatura que gostaria de corrigir, ou tiver outra 
solicitação em relação aos Dados da Candidatura, entre em contato conosco usando 
as informações de contato abaixo. 
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Qualquer solicitação para exercer um destes direitos será avaliada pela Hillrom 
individualmente. Poderá haver circunstâncias em que nós não seremos legalmente 
obrigados a cumprir com a sua solicitação devido às leis de sua jurisdição ou por 
causa de isenções dispostas pela legislação de proteção dos dados.  
 
8. FALE CONOSCO 
 
Entre em contato conosco pelo e-mail Privacy_Officer@Hillrom.com, se quiser saber 
mais sobre algum assunto relacionado a este Aviso de Privacidade do Candidato.  
 
Se tiver dúvidas sobre a forma como a Hillrom lidou com os Dados da Candidatura, 
entre em contato com o Escritório de Conformidade Global da Hillrom pelo e-mail 
GlobalComplianceOffice@Hillrom.com. Se ainda estiver insatisfeito, você tem o direito 
de apresentar uma queixa à Autoridade Responsável pela Proteção dos Dados local, 
caso exista uma no seu país; no entanto, todas as reclamações devem ser 
encaminhadas primeiramente à Hillrom.  
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