POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Obrigado por acessar a BaxTalent, uma ferramenta do processo de inscrição online para vaga de
trabalho da Baxter. Antes de usar a BaxTalent você deve ler esta política de privacidade. Se esta
política de privacidade não for aceitável para você, então você não deve usar a BaxTalent nem enviar
nenhum dado pessoal para a BaxTalent ou através dela. Neste caso, você pode não conseguir usufruir
de todos os benefícios da BaxTalent.
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A.

Controlador de Dados

A BaxTalent pertence e é operada pela Baxter Healthcare Corporation [One Baxter Parkway,
Deerfield, IL 60015-4625] ("Baxter", "nós", "nosso(a)", ou "nos") por si mesma e em nome de todas
as suas afiliadas. Você pode procurar o nome e o endereço da Baxter e, se aplicável, da entidade local
para
a
qual
você
está
se
inscrevendo
(“Entidade
Baxter
local”)
em
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Para a plataforma de carreira global [[habilitada pela
BaxTalent], no entanto, a Baxter é a única controladora de dados de acordo com a lei de proteção de
dados aplicável a quaisquer dados pessoais coletados, processados, usados, divulgados ou transferidos
em conexão com a BaxTalent.
Parte superior
B.

Finalidade da Política

Para operar o processo de inscrição para uma vaga de trabalho e para outras finalidades aqui descritas,
recebemos e coletamos algumas informações suas, inclusive dados pessoais (também chamados
"informações pessoalmente identificáveis" em algumas jurisdições). Para fins desta Política de
Privacidade, “informações pessoais” significa informações sobre ou relativas, direta ou indiretamente,
a um indivíduo identificado ou identificável (por exemplo, nome, email, número de telefone). Estes
dados pessoais podem também incluir categorias especiais de dados pessoais (também chamados de
"dados reservados" em algumas jurisdições). Além disto, coletamos dados não pessoais através do
BaxTalent, como informações anônimas, estatísticas ou agregadas.

Esta Política de Privacidade serve para informá-lo sobre nossas práticas de tratamento de dados, ou
seja, as formas como coletamos dados pessoais, os tipos de dados pessoais que coletamos, porque
coletamos dados pessoais, como usamos os dados pessoais que coletamos, com quem compartilhamos
dados pessoais, como você pode acessar, alterar (inclusive atualizar), bloquear, objetar e remover
dados pessoais que coletamos, e que tipos de segurança usamos para proteger dados pessoais em
conexão com a BaxTalent.
Parte superior
C.

Propósito da BaxTalent

BaxTalent é um aplicativo da internet desenvolvido para apoiar seu processo de inscrição a uma vaga
de trabalho online. Você insere suas informações de inscrição na BaxTalent e nós as usamos para
encontrar candidatos qualificados e interessados para nossas vagas.
Parte superior
D.

Âmbito da Política

Lembre-se que esta Política só é aplicável à BaxTalent. Na BaxTalent, o usuário poderá ver links ou
referências a outros sites que não estão cobertos por esta Política e que podem ter diferentes práticas
de tratamento de informações. Não deixe de ler a política de privacidade dos sites que acessar. Para
sua conveniência, fornecemos estas referências e links, que não devem ser interpretados como endosso
destes sites, do seu conteúdo ou de suas práticas de tratamento de informações. Você é inteiramente
responsável pelas interações que possa ter com tais sites, e nós não assumimos nenhuma
responsabilidade ou obrigação por tais interações. Só removeremos conteúdos e links depois de ter
conhecimento suficiente de que tais conteúdos e links forem declarados ilegais pela Justiça, no caso de
violação de direitos de terceiros ou se forem considerados claramente inadequados.
Parte superior
E.

Como Coletamos Dados

A BaxTalent coleta dados dos seus usuários de duas formas: ativa e passiva. Coleta ativa de dados se
refere às instâncias em que coletamos os dados que você nos envia, por exemplo, ao preencher um
formulário de inscrição para emprego na Baxter. Estes dados podem incluir informações pessoais e
não pessoais. Coleta passiva se refere às instâncias em que coletamos dados pessoais e não pessoais
sobre você, que você não forneceu ativamente.
1.0

Coleta Ativa de Dados

Para operar um processo de inscrição, você deverá fornecer os seguintes dados pessoais: Seu endereço
de e-mail, sua senha, seu nome, endereço, número(s) de telefone(s), informações sobre escolaridade
(por exemplo, histórico escolar), histórico profissional, qualificações e habilidades, local e
departamento onde gostaria de trabalhar na Baxter e como você ficou sabendo sobre a Baxter. Além
disso, coletamos quaisquer outros dados que você nos forneça (por exemplo, cartas de referência,
certificados de trabalho, etc.), bem como dados pessoais que você nos fornece junto com atualizações
e correções, e informações sobre seu consentimento para armazenar ou não seus dados para futuras
ofertas de trabalho.
Se acharmos que você é um candidato adequado para as vagas para as quais se inscreveu, podemos
pedir a você outras informações, especialmente como parte do processo de recrutamento (por
exemplo, em entrevistas e centros de avaliação). Se tivermos seu consentimento, podemos também
pedir informações sobre você a terceiros, para obter informação sobre seu histórico profissional, suas

qualificações e suas habilidades (por exemplo, empregador anterior, com base nas informações que
você tiver fornecido) e proceder a uma avaliação de antecedentes, onde permitido, de acordo com as
leis locais aplicáveis à entidade para a qual você enviou sua inscrição.
Nós usamos os dados pessoais fornecidos por você para comparar seu histórico profissional, suas
qualificações e suas habilidades com os requisitos das nossas vagas. Este processo ocorrerá, em parte,
automaticamente. Como as informações fornecidas por você e a forma como foram fornecidas são
relevantes para a decisão sobre sua adequação às nossas vagas, é interessante que você descreva suas
qualificações e sua escolaridade com muito cuidado. Se encontrarmos uma combinação entre as
informações constantes da sua inscrição e os requisitos de uma vaga de trabalho, um membro do
departamento de RH entrará em contato com você. Se você tiver dado seu consentimento, usaremos
seus dados pessoais para futuras ofertas de trabalho para as quais você não estiver inscrito, mas que
forem semelhantes ao cargo para o qual você se inscreveu\.
Se você estiver inscrito para uma cargo em uma das nossas entidades Baxter locais, o departamento de
RH local da referida entidade Baxter terá acesso aos seus dados pessoais e usará e processará os dados
pessoais para avaliar se você é um candidato adequado para as vagas daquela entidade Baxter local e,
se assim for, entrará em contato com você, conforme descrito acima.
Desde que tenha dado seu consentimento, poderemos, caso não conclua o processo de inscrição,
coletar, processar e usar os dados pessoais que você forneceu durante o processo de inscrição e que
você salvou até ter interrompido o processo de inscrição (informação sobre detalhes de contato,
experiência profissional, escolaridade e certificações, anexos, questionários e diversidade (só nos
EUA)) com o único objetivo de permitir que você retome o processo de inscrição posteriormente, sem
ter de fornecer novamente as informações preenchidas e salvas. Os dados acima não serão usados para
outras finalidades.
2.0

Coleta de Dados Passiva

Poderemos utilizar tecnologias para coletar informações de forma passiva enquanto você acessa nossa
BaxTalent (ou seja, você não fornece ativamente estas informações). Estas tecnologias nos permitem
coletar certos tipos de informação, incluindo seu nome de domínio da Internet, o endereço de
protocolo da internet (endereço de IP), o tipo de navegador de Internet que você usa, o sistema
operacional utilizado, a data e hora em que acessa a BaxTalent, as páginas específicas que você acessa
na BaxTalent e o endereço do site acessado antes de entrar na BaxTalent. Nós não conectamos estas
informações coletadas passivamente com dados pessoais que você forneceu ativamente em outro local
da BaxTalent. Nós nos reservamos o direito de compartilhar com terceiros, inclusive com nossos
parceiros comerciais e anunciantes, as informações que tivermos coletado passivamente através da
BaxTalent em formato agregado. Se você tiver interesse em receber uma lista destes terceiros, entre
em contato conosco, conforme indicado na seção L.
Podemos ver e coletar o endereço de IP de qualquer dispositivo que você usar para acessar a
BaxTalent. Os endereços de IP são identificadores únicos atribuídos automaticamente a cada
computador ou dispositivo eletrônico ao acessar à Internet. Os endereços de IP nos permitem coletar
boa parte das informações que coletamos através de cookies, incluindo seu nome de domínio na
Internet, tipo de navegador, as páginas que você acessa, e por quanto tempo você acessa a BaxTalent.
Em geral, os endereços de IP nos permitem identificar problemas com os servidores, preparar
informações demográficas agregadas e outras informações relativas a este uso da BaxTalent, e
melhorar as funções da BaxTalent.
Consulte a nossa Política de Cookies para ver as explicações relativas a outros meios de coleta de
informação passiva que usamos quando você acessa a BaxTalent.
Parte superior
F.

O Que Fazemos Com Seus Dados

Todos os dados pessoais que coletamos de você ou obtemos sobre você só serão processados, usados e
divulgados (inclusive transferidos) para e de acordo com as finalidades pré-definidas e legalmente
permitidas, definidas nesta política, ou conforme especificamente definido e divulgado no momento
em que os dados são coletados ou fornecidos.
Não venderemos, alugaremos, transferiremos, compartilharemos nem permitiremos acesso aos seus
dados pessoais a terceiros, mas poderemos transferir, compartilhar ou permitir acesso aos seus dados
pessoais para:
(i)
(ii)

entidades Baxter locais que estejam atuando como controladoras de dados com a
finalidade de recrutamento, conforme descrito acima e
para terceiros que estiverem atuando como provedores de serviços fora do grupo de
empresas Baxter que fornecem suporte técnico, administrativo ou de pesquisa de mercado
para a Baxter e/ou conforme exigido para manutenção e hospedagem da BaxTalent,
armazenagem de dados, tratamento de reclamações e informações sobre eventos adversos.
Todos estes provedores de serviços estão contratualmente vinculados e têm a obrigação de
manter conformidade com os padrões de privacidade exigidos e cumprir as leis aplicáveis.
A Baxter pode alterar os provedores de serviços, se a Baxter entender que isto é
necessário para o fornecimento dos serviços relativos à BaxTalent (por exemplo, em
relação a segurança técnica ou expansão geográfica).

Se você tiver interesse em receber uma lista destes destinatários de dados, entre em contato conosco,
conforme indicado na seção L. Nós nos reservamos o direito de vender, alugar, transferir ou
compartilhar, sem restrição, os dados não pessoais agregados, descaracterizados e outros relativos ao
uso da BaxTalent, vendas, padrões de tráfego, demografia e outros dados estatísticos para terceiros. Se
você tiver interesse em receber uma lista destes terceiros, entre em contato conosco, conforme
indicado na seção L.
Nós nos reservamos o direito de processar, usar e divulgar (inclusive transferir) dados pessoais,
conforme necessário, para responder às suas solicitações, manter conformidade com leis e normas
aplicáveis, processo legal, e investigações policiais, conforme exigido por litígio, para tomar as
devidas precauções contra responsabilidade legal e proteger a segurança e a integridade da BaxTalent
e a segurança dos seus usuários. Além disto, de acordo com as leis aplicáveis, nós também nos
reservamos o direito de transferir seus dados pessoais se vendermos ou transferirmos toda ou parte de
nossa empresa ou ativos. Se você tiver interesse em receber uma lista destes terceiros, entre em
contato conosco, conforme indicado na seção L. Se houver uma venda ou transferência, você será
informado sobre o fato e poderá retirar seu consentimento ou - conforme aplicável - contestar a
transferência dos seus dados pessoais e o processamento e uso dos mesmos pelo destinatário..
Alguns destinatários dos dados podem estar localizados em países que não fornecem o mesmo nível de
proteção de dados que o país onde você reside, inclusive em países fora da União Europeia/Área
Econômica Europeia que não forneçam nível de proteção adequado, de acordo com o significado da
Diretiva Europeia de Proteção de Dados (95/46/EC). Nestes casos, tomamos medidas apropriadas para
garantir que todos os dados pessoais transferidos recebam um nível adequado de proteção. A Baxter
Healthcare Corporation é certificada de acordo com o acordo de Safe Harbor ou Porto Seguro da
União Europeia/Estados Unidos e o acordo de Safe Harbor ou Porto Seguro da Suíça/Estados Unidos..
Parte superior
G.

Dados Opcionais

Não procuramos coletar dados pessoais que você não deseja que sejam coletados. Neste sentido,
indicamos se os dados pessoais solicitados são obrigatórios ou opcionais em todos os pontos de coleta
ativa. Também tentamos informar no ponto de coleta e na presente Política de Privacidade sobre as
consequências (por exemplo, impossibilidade de acessar funções importantes da BaxTalent) se você
não fornecer as informações obrigatórias ou opcionais. Quando você enviar dados pessoais via

BaxTalent, procuraremos, em alguns casos, obter seu consentimento expresso para processar e usar
estes dados, de acordo com esta Política ou conforme descrito na declaração de consentimento..
Parte superior
H.

Segurança dos Dados

A Baxter está comprometida em manter seus dados pessoais seguros e tomará todas as medidas
técnicas, organizacionais e administrativas apropriadas para proteger seus dados pessoais de e contra
acesso não autorizado, inadequado ou acidental de uso, alteração, divulgação, destruição e perda
acidental. Os dados pessoais que você fornecer e outros dados pessoais trocados entre o dispositivo e
os servidores da Baxter, e acessíveis através do navegador, são enviados através de um link seguro
usando criptografia. Criptografia é a conversão de dados em um código secreto. Para ler um arquivo
criptografado, você precisa da chave que permite ler o arquivo, pois mesmo que alguém consiga obter
os dados, não conseguiria decifrar o seu significado.
Os agentes ou contratados da Baxter que administram a BaxTalent e têm acesso aos seus dados
pessoais conectados ao fornecimento de serviços para a Baxter são obrigados a respeitar sua
privacidade e a manter seus dados pessoais confidenciais e não têm permissão para utilizar estas
informações para nenhuma outra finalidade além de realizar os serviços que estão fornecendo para a
Baxter.
Parte superior
I.

Direitos de Privacidade de Dados

Como objeto dos dados, você tem todos os direitos relativos aos seus dados pessoais que as leis
aplicáveis oferecem. Estes direitos podem divergir dependendo da jurisdição em que você está
localizado mas, em geral, incluem o direito de solicitar acesso e/ou retificação (incluindo atualização),
bloqueio, objeção ou remoção dos seus dados pessoais. Independentemente dos seus direitos de
privacidade e qualquer exigência de consentimento opcional (se aplicável), você tem o direito de
recusar o processamento e uso dos seus dados pessoais para aplicação em marketing, pesquisa de
mercado e pesquisa de opinião.
Se você quiser fazer uso de qualquer um destes direitos, entre em contato conosco, conforme indicado
em http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Podemos exigir informações de contato ou
acompanhamento que nos permitam verificar se você é a pessoa autorizada a fazer uso de qualquer
destes direitos.
Parte superior
J.

Retenção, Remoção e Destruição de Dados

Nós só reteremos seus dados pessoais - se não tiverem sido removidos por você através da desativação
da sua conta - até que o objetivo da coleta tenha sido atingido e, depois disso, conforme descrito
abaixo:
Caso e conforme permitido pelas leis aplicáveis e/ou de acordo com seu consentimento, reteremos
suas informações pelo prazo de 365 dias a contar da sua última data ativa no sistema. Ao reter suas
informações durante este tempo poderemos oferecer a você informações sobre vagas de emprego
correlatas que surgirem. Depois deste período nós reteremos seus dados pessoais pelo prazo exigido
ou permitido pelas leis aplicáveis, de forma a manter conformidade com as obrigações de retenção de
dados pertinentes.

Ao destruir as informações pessoais, nós tomaremos medidas tecnicamente razoáveis para que tais
informações sejam irrecuperáveis ou irreprodutíveis, como descrito abaixo:
(i) Os arquivos eletrônicos que contiverem informações pessoais serão removidos de forma
irrecuperável através de método técnico apropriado e
(ii) Quaisquer outros registros, impressos, documentos e qualquer outro meio de gravação será
incinerado ou retalhado.
Parte superior
K.

Alterações desta Política de Privacidade

Nós nos reservamos o direito de alterar esta política de privacidade a qualquer tempo e a nosso
exclusivo critério. Se o fizermos, a nova Política de Privacidade será publicada aqui, juntamente com a
data de revisão, e todas as informações coletadas depois da publicação destas alterações estarão
sujeitas à nova Política de Privacidade. Para evitar dúvidas, na medida em que qualquer tratamento de
dados pessoais é baseada no seu consentimento, buscaremos também seu consentimento para qualquer
alteração importante que possa ser feita no referido tratamento de dados1. Na ausência de tal
consentimento, continuaremos tratando estes dados pessoais de acordo com seu consentimento
anterior. Se você não concordar com as alterações a esta Política de Privacidade, você poderá entrar
em contato conosco por e-mail e nós informaremos como você deve fazer para desabilitar sua conta.
Sugerimos que você verifique esta Política de Privacidade periodicamente, no mínimo antes de cada
ocasião em que você fornecer dados pessoais através da BaxTalent.
1

Na Espanha, pedimos também seu consentimento para as mudanças que não forem materiais mas que indiquem processamento de dados
adicionais ou novo processamento.

Parte superior
L.

Entre em Contato Conosco

Se você tiver perguntas, comentários, preocupações ou reclamações sobre esta Política, ou sobre as
práticas
de
informação
da
BaxTalent,
entre
em
contato
conosco
em
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Tomaremos medidas razoáveis para responder à sua
consulta e solucionar os problemas que você trouxer à nossa atenção.
Se você estiver interessado nas práticas gerais de privacidade da Baxter, clique aqui.
Parte superior
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