
1 de 6 

Aviso de Privacidade do Candidato 
Juntamente com a Política Global de Privacidade de Informações e Declaração de Privacidade da 
Chemours, este aviso descreve as práticas da Chemours em conexão com as informações 
pessoais relacionadas ao candidato. A Chemours Company e suas coligadas (“Chemours”) 
valoriza a sua confiança e está comprometida com o gerenciamento, uso e proteção responsáveis 
de informações pessoais. Este Aviso de Privacidade do Candidato (“Aviso”) é aplicável a todas as 
informações coletadas pela Chemours para facilitar sua solicitação de emprego dentro da família 
Chemours, e inclui seu uso de nosso Site de Carreiras. As informações pessoais fornecidas em 
outra parte nos sites da Chemours e de suas afiliadas serão usadas de acordo com nossa 
Declaração de Privacidade on-line geral (localizada em privacy.chemours.com) ou com o Aviso de 
Privacidade no site aplicável. 

Este Site de Carreiras é operado pela Chemours (1007 Market St., Wilmington, DE 19898, 
Estados Unidos) a fim de oferecer suporte às funções de recrutamento da Chemours.  

SEU CONSENTIMENTO 
Por favor, leia este Aviso atentamente e indique sua aceitação quanto a coleta, reserva, uso, 
transferência e divulgação de informações pessoais por nós, conforme descrito neste Aviso, 
clicando na caixa: “Sim, eu li e concordo com os termos e condições”. Esteja ciente de que será 
necessário seu consentimento para que lhe concedamos acesso para candidatar-se online a uma 
vaga. 

Na medida em que as informações pessoais fornecidas por você houverem detalhes de sua: 
origem étnica ou racial; opiniões ou crenças políticas; crenças religiosas; associação a um 
sindicato ou partido político; saúde ou condição física ou mental; orientação sexual; cometimento 
(ou cometimento alegado) de um delito, ou procedimentos relacionados; avaliações de emprego, 
registros educacionais ou informações financeiras ou números de conta, você autoriza 
expressamente a Chemours a lidar com esses detalhes para os fins de sua solicitação de 
emprego ou requisitos de conformidade legal em países selecionados. 

Ao concordar com este Aviso, você concorda com a transferência de suas informações pessoais 
para países que podem ter um regime de proteção de dados diferente daquele do país em que 
você reside.  
Como regra geral, você pode revogar esse consentimento a qualquer momento retirando a sua 
candidatura. De um modo geral, a revogação do consentimento só se aplica ao futuro. 
O processamento que ocorre antes do consentimento ser emitido não é afetado e permanece 
legal. 

INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR VOCÊ 
Este aviso cobre quaisquer informações pessoais que você forneça para candidatar-se a, ou 
procurar, uma vaga na Chemours. Caso você se candidate através do Site de Carreiras como 
parte do processo de solicitação de emprego ou busca de emprego, as seguintes informações 
podem ser coletadas:  

• Nome, informações de contato, outras informações pessoais;
• Login e senha;
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• CV, currículo, carta de apresentação, experiência profissional anterior e informações de
educação, bem como outras informações de antecedentes relevantes para sua
candidatura;

• Preferências de emprego, disponibilidade para transferência, salário atual, salário
pretendido e como você ouviu falar sobre o Site de Carreiras;

• Licenças profissionais e outras licenças, autorizações e certificações relacionadas ao
trabalho;

• Idiomas e outras habilidades relevantes;
• Prêmios e associações profissionais;
• Elegibilidade para trabalhar no país onde se encontra o emprego para o qual está se

candidatando, data de início disponível; e
• Informações relacionadas a referências.

Algumas das informações solicitadas, como raça, etnia, deficiência e status de veterano são 
coletadas para atender a requisitos legais nos Estados Unidos, e seu uso é estritamente limitado a 
atender àquelas obrigações de conformidade. Você deve evitar enviar as seguintes informações 
confidenciais, exceto quando essas informações forem legalmente exigidas: orientação sexual, 
raça, origem étnica, afiliação religiosa, crenças, deficiência, estado civil, crença, nacionalidade, 
cor e/ou idade.  

Quaisquer informações que você fornecer através do Site de Carreiras precisam ser verdadeiras, 
completas e não enganosas. Caso as informações fornecidas sejam imprecisas, incompletas ou 
enganosas, de acordo com a lei vigente, isto poderá levar a uma rejeição de sua solicitação 
durante o processo de candidatura, ou a ação disciplinar, inclusive demissão imediata, se você 
tiver sido contratado. Além disso, é sua responsabilidade garantir que as informações fornecidas 
não infrinjam direitos de terceiros e não sejam, de outro modo, juridicamente litigáveis por tais 
terceiros. Por exemplo, não forneça, em tempo algum, qualquer informação que possa ser 
considerada como segredo comercial por um antigo empregador. 

Se você pretende nos fornecer detalhes de uma referência ou de quaisquer outros terceiros como 
parte de seu CV/currículo, é sua responsabilidade obter o consentimento desses terceiros antes 
de nos passar as informações pessoais.  

OBJETIVOS E BASES LEGAIS SOBRE AS QUAIS PROCESSAMOS SEUS DADOS 
As informações que você fornecer no Site de Carreiras serão armazenadas nos Estados Unidos 
(e nas uma ou mais jurisdições relevantes, caso o emprego se refira a uma das entidades 
afiliadas da Chemours fora dos Estados Unidos). As mesmas serão revisadas e processadas para 
os propósitos descritos abaixo, por funcionários, consultores e/ou prestadores de serviço de 
afiliadas da Chemours ao redor do mundo. A Chemours permanecerá responsável pelas 
informações pessoais coletadas.  
As informações pessoais enviadas através do Site de Carreiras serão coletadas, usadas, 
transferidas e divulgadas (“processadas”), conforme permitido pela lei local, para os seguintes 
objetivos: 

Objetivos relativos ao cumprimento de um acordo ou medidas pré-contratuais 
• Processar sua candidatura;
• Avaliar suas capacidades e qualificações para um emprego;
• Realizar verificações de referência;
• Comunicação com você;



• Realizar verificações de antecedentes, se você receber uma oferta de emprego.

Objetivos relativos à aderência aos requisitos estatutários 
• Agir de acordo com qualquer lei ou regulamento vigente;

Objetivos dentro da estrutura de um interesse legítimo 
Além do cumprimento real do (pré-) contrato, processamos seus dados sempre que necessário 
para proteger interesses legítimos próprios ou de terceiros. Seus dados somente serão 
processados na medida em que você não tenha nenhum interesse contra tal processamento, 
como, em particular, para os seguintes propósitos: 

• Fornece a você, periodicamente, quaisquer serviços disponíveis no Site de Carreiras;
• Monitorar e registrar serviços, sejam esses fornecidos pela Chemours ou por terceiros;

Suas informações pessoais serão adicionadas à base de dados de candidatos internacionais da 
Chemours, e serão usadas para a finalidade de avaliar se o seu perfil é adequado para outras 
vagas de emprego na Chemours. Se nós optarmos por fazer uma oferta, as informações pessoais 
que você fornecer serão incorporadas a nosso sistema de recursos humanos, e usadas para 
gerenciar o processo de nova contratação. Caso você se torne um empregado, quaisquer 
informações pessoais que você fornecer poderão se tornar parte de seu arquivo de empregado e 
poderão ser usadas para outros fins relacionados ao emprego/trabalho, cobertos pelo Aviso de 
privacidade do empregado. 

O fornecimento de informações pessoais no Site de Carreiras é voluntário. Esteja ciente, porém, 
de que o não fornecimento de informações suficientes pode resultar na impossibilidade de 
consideração, pela Chemours, de sua candidatura a um emprego. 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS (INCLUINDO TRANSFERÊNCIAS 
INTERNACIONAIS) 
Suas informações pessoais serão analisadas por empregados ou agentes da Chemours que 
precisam, por razões comerciais, acessar essas informações pessoais e podem incluir 
recrutadores, equipe de recursos humanos, equipe de serviços técnicos e gestores ou seus 
designados e, se for o caso, representantes do funcionário. Isso pode incluir a transferência de 
Informações Pessoais para outros países, em conformidade com a lei vigente. Para ver a 
Declaração e a Política Global de Privacidade de Informações da Chemours, que inclui uma lista 
de empresas afiliadas da Chemours que podem processar e usar informações pessoais em 
conjunto, acesse privacy.chemours.com. 

Podemos compartilhar suas informações pessoais com prestadores de serviços ou consultores 
selecionados, que atuem em nosso nome, como terceiros que auxiliam a Chemours com a 
operação do Site de Carreiras, inclusive Workday, que hospeda o Site de Carreiras, e One Source 
Virtual, que fornece serviços de suporte técnico e de processos de negócios para o sistema 
Workday. Se o emprego for oferecido, compartilharemos informações pessoais sobre você com 
terceiros que conduzam a verificação de antecedentes. Esses terceiros serão obrigados a usar 
medidas adequadas para proteger a confidencialidade e a segurança das informações pessoais.  

A Chemours pode, também, revelar informações pessoais sobre você a fim de: (1) proteger os 
direitos legais, a privacidade ou a segurança da Chemours ou de seus empregados, agentes e 
contratantes; (2) proteger a segurança dos visitantes de nossos sites ou outras propriedades (3) 
proteger contra fraude ou outras atividades ilegais ou para fins de gestão de risco; (4) responder a 
consultas e solicitações de autoridades governamentais ou públicas; (5) nos permitir a busca de 
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reparações disponíveis ou limitar os danos que possamos sofrer; (6) fazer valer nossos Termos 
de Serviço; ou (7) cumprir a lei ou o processo legal. 

A Chemours pode, também, transferir a terceiros toda e qualquer informação que coletarmos 
sobre você no caso de qualquer incorporação, venda, empreendimento conjunto, cessão, 
transferência ou outra disposição do todo ou de qualquer parte dos ativos ou das ações da 
Chemours (inclusive, sem limitação, com referência à falência ou a processos similares). 

RETENÇÃO DE DADOS 
Somos obrigados a pedir e reter informações referentes a candidatos que solicitem empregos 
dentro dos Estados Unidos. As informações pessoais de pretendentes que se candidatam a 
empregos em outras partes do mundo serão retidas em conformidade com a legislação local. 
Caso não haja atividade em relação às informações pessoais, a Chemours poderá removê-las de 
sua base de dados, de acordo com as obrigações e políticas de retenção de dados da Chemours 
e com quaisquer obrigações regulamentares ou legais pertinentes, ou pelo período de tempo 
permitido pela legislação local, a fim de considerar se suas habilidades são adequadas para 
outras oportunidades. Esteja ciente de que a Chemours pode excluir informações pessoais sobre 
você a qualquer momento (inclusive seu CV/currículo), sem qualquer motivo. Portanto, por favor, 
guarde sua própria cópia das informações pessoais que nos fornecer.  

COLETA PASSIVA DE INFORMAÇÕES: COOKIES E TECNOLOGIA SIMILAR 
Nós e nossos prestadores de serviços podemos usar “cookies” e tecnologias similares no Site de 
Carreiras. Cookies são dados que um servidor web transfere para o computador de um indivíduo 
para fins de manutenção de registros. Nós usamos cookies e outras tecnologias para melhor 
servi-lo com informações mais direcionadas, e para facilitar seu acesso e uso contínuos de nosso 
Site de Carreiras. Se você não quiser que sejam coletadas informações mediante o uso de 
cookies, há um procedimento simples na maioria dos navegadores que permite que você recuse 
automaticamente cookies, ou que tenha a opção de recusar ou aceitar a transferência de um ou 
mais cookies específicos de um determinado site para seu computador. Para saber mais sobre 
cookies, acesse http://www.allaboutcookies.org/.  

ACESSO, CORREÇÃO, DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES 
Caso opte por se cadastrar no Site de Carreiras, você poderá acessar, revisar e alterar algumas 
das informações pessoais coletadas a seu respeito e ali armazenadas, fazendo login no Site de 
Carreiras e atualizando suas informações de conta. Esteja ciente de que a Equipe de 
Recrutamento da Chemours tem a capacidade de ver todo o histórico de alterações que você 
venha a fazer em seu próprio perfil. O perfil atualizado será usado como padrão na próxima vez 
que você se candidatar a um emprego usando sua conta online. Para alterar as informações 
pessoais que você já tenha fornecido para consideração para uma vaga específica, por favor 
reenvie sua solicitação para essa vaga e inclua suas informações pessoais atualizadas na 
solicitação. Nós o incentivamos a atualizar prontamente suas informações pessoais em caso de 
alteração ou imprecisão das mesmas. Mediante solicitação, nós desativaremos ou removeremos 
suas informações pessoais de nossas bases de dados ativas, embora algumas informações 
possam ser retidas, conforme permitido. 

Se você tiver dúvidas ou preocupações quanto a como processamos informações pessoais, entre 
em contato conosco no endereço citado abaixo. Você pode acessar, modificar ou contestar o uso 
de informações pessoais, conforme permitido pela lei local vigente. Entre em contato conosco no 
endereço citado abaixo para quaisquer solicitações desse tipo. Esteja ciente de que certas 
informações pessoais podem ser isentas de tais direitos de acesso, correção e contestação, em 
conformidade com leis locais de proteção de dados. 
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Você também tem o direito de abrir uma reclamação na Autoridade de proteção de dados / 
Autoridade de supervisão em seu país de residência ou local de trabalho. Uma lista da 
Conferência internacional de proteção de dados e Comissários de privacidade pode ser 
encontrada aqui: https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/. 
Porém, recomendamos primeiro enviar uma reclamação à nossa equipe de Privacidade através 
do e-mail privacy-office@chemours.com. 

SEGURANÇA 
Nós tomamos precauções razoáveis para proteger as informações pessoais transmitidas através 
do Site de Carreiras e armazenadas em nossos servidores. Infelizmente, nenhum método de 
transmissão ou armazenamento de dados pode ser garantido como 100% seguro. Não envie 
informações confidenciais através de e-mail. É exclusivamente sua a responsabilidade de usar o 
nível de cuidados adequado, sempre que se comunicar conosco. 

Caso você tenha razões para crer que sua interação conosco já não é segura (por exemplo, se 
achar que houve comprometimento da segurança de qualquer conta que você possa ter conosco), 
você precisa nos notificar imediatamente sobre o problema, entrando em contato conosco no 
endereço citado abaixo.  

Pelo presente, a Chemours renuncia, tanto quanto permitido pela legislação local, a qualquer 
responsabilidade, para si e para suas empresas coligadas e contratantes, por quaisquer de suas 
informações enviadas a nosso Site de Carreiras e que sejam perdidas, usadas indevidamente, 
acessadas ilegalmente, divulgadas, alteradas ou destruídas, ou entregues de modo incompleto ou 
intempestivo ao nosso Site de Carreiras. 

LINKS PARA OUTROS SITES 
O Site de Carreiras pode conter links para outros sites. Os operadores daqueles outros sites 
podem coletar informações sobre você, através de cookies ou de outras tecnologias. Caso você 
siga um link para outro site, você sairá do Site de Carreiras, e este Aviso não se aplicará a seu 
uso desses outros sites ou a sua atividade nos mesmos. 

Se você fornecer informações pessoais através de qualquer outro site, sua transação ocorrerá 
nesse site (não no Site de Carreiras da Chemours), e as informações pessoais que você fornecer 
serão coletadas e controladas pelo aviso de privacidade do operador daquele site. Os links para 
outros sites presentes no Site de Carreiras são fornecidos apenas como uma conveniência, e a 
inclusão desses links não implica o endosso do site vinculado. Nós o incentivamos a ler o aviso 
legal publicado nesses sites, inclusive suas políticas de privacidade. Nós não temos qualquer 
responsabilidade ou obrigação por sua visita a outros sites, ou pelas práticas de coleta e uso de 
dados dos mesmos. 

DIVERSIDADE 
A Chemours é um empregador que oferece oportunidades iguais, o que significa que oferecemos 
tratamento igualitário a todos os candidatos. A Chemours não discrimina, direta ou indiretamente, 
em razão de sexo, orientação sexual, transexualidade, raça, origem étnica, religião, crença, 
deficiência, estado civil, credo, nacionalidade, origem nacional, cor e/ou idade, em qualquer área 
de recrutamento. Em alguns países, podemos pedir informações sobre a origem étnica, gênero e 
deficiência de nossos candidatos, para fins de monitoramento da igualdade de oportunidades. Se 
você tem uma deficiência e gostaria de indicar como parte de sua solicitação quaisquer efeitos 
relevantes a ela e qualquer ajuste que você considere que deva ser feito razoavelmente ao 
processo para ajudar em sua solicitação, faça-o no campo relevante durante o processo de 
solicitação. 
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LEI APLICÁVEL À SOLICITAÇÃO DE EMPREGO 
Este Site de Carreiras permite que você se beneficie da função de recrutamento global 
centralizado da Chemours, enquanto se candidata a empregos no mundo todo. Este Site de 
Carreiras é operado a partir dos Estados Unidos. Consequentemente, quaisquer informações 
pessoais que você forneça ao Site de Carreiras serão coletadas nos Estados Unidos e estarão 
sujeitas às leis dos Estados Unidos. No entanto, se nós compartilharmos suas informações 
pessoais com uma afiliada situada em outro país, em sua qualidade como um potencial 
empregador, a afiliada lidará com suas informações pessoais em conformidade com este Aviso e 
com as leis vigentes do país. Qualquer contratação ou outras decisões relacionadas ao emprego 
serão feitas pela afiliada contratante, em conformidade com as leis do país onde o emprego 
estará localizado. 

SOBRE CRIANÇAS 
O Site de Carreiras não é destinado a menores de 18 anos de idade. 

TRABALHADORES ATUAIS DA CHEMOURS 
Se você trabalha atualmente para uma das unidades comerciais da Chemours, para usar o Site 
de Carreiras você precisa ser elegível para candidatar-se a uma vaga em uma unidade comercial 
diferente dentro da Chemours. Se você aceitar essa vaga, seus programas de benefícios e 
políticas de recursos humanos podem mudar. Por favor, consulte o gestor de RH para a nova 
vaga em relação à elegibilidade para candidatar-se, programas de benefícios e políticas de RH 
aplicáveis àquela vaga. 

O Site de Carreiras não se destina à distribuição ou uso, por qualquer pessoa ou entidade, em 
qualquer jurisdição ou país onde tal, distribuição ou uso seja, contrário a leis ou regulamentos 
locais. 

ALTERAÇÕES AO AVISO 
Reservamo-nos o direito de alterar este Aviso a qualquer momento, a fim de abordar 
desenvolvimentos futuros da Chemours, do Site de Carreiras, ou alterações na indústria ou nas 
tendências legais. O Site de Carreiras inclui um link para a versão mais recente do aviso ao candidato, 
que está localizado em: applicantnotice.chemours.com. Você pode determinar quando o Aviso foi 
revisto referindo-se à legenda de “Última Atualização” no topo deste Aviso. Quaisquer alterações ao 
Aviso surtirão plenos efeitos mediante a publicação do Aviso revisado em applicantnotice.chemours.com. 
Ao continuar a usar o Site de Carreiras após essas alterações, será considerado que você 
concordou com essas alterações para candidaturas futuras. Caso você não concorde com os 
termos deste Aviso, no todo ou em parte, você pode optar por interromper o uso do Site de 
Carreiras.  

ENTRE EM CONTATO CONOSCO 
Caso você tenha alguma dúvida em relação a este Aviso ou às informações pessoais que nós 
coletamos, usamos e compartilhamos sobre você, entre em contato com o Escritório de 
Privacidade da Chemours em Privacy-Office@chemours.com ou em: 
Escritório de Privacidade da Chemours  
1007 Market Street 
Wilmington, DE 19898  
Estados Unidos 

ÚLTIMA REVISÃO: 6 de abril de 2018 
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