Recrutamento do Workday v.7 18-04-2020
POLÍTICA DE PRIVACIDADE GLOBAL DA BAXTER

Obrigado por visitar esta Plataforma de recrutamento da Baxter, a ferramenta para o processo de
candidatura de emprego on-line da Baxter. Antes de usar a Plataforma de recrutamento da Baxter,
leia integralmente esta política de privacidade. Se você não aceitar a política de privacidade, você não
deve usar a Plataforma de recrutamento da Baxter e nem enviar dados pessoais para ela ou por meio
dela; você também não poderá desfrutar de todos os benefícios da plataforma.
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A.

Controlador dos dados

A Plataforma de recrutamento da Baxter é de propriedade da Baxter Healthcare Corporation (One
Baxter Parkway, Deerfield, IL, EUA, 60015-4625; doravante denominada “Baxter” ou “nós”) e
operada por ela, que atua em nome próprio e em nome de todas as suas afiliadas. Você pode consultar
o nome e endereço da Baxter e, se aplicável, da entidade local para a qual está se candidatando
(“Entidade local da Baxter”, cujos detalhes estão descritos na oferta de emprego) em
https://www.baxter.com/location-selector. Quanto à plataforma de carreira global, a Baxter é a
controladora dos dados segundo as leis de proteção de dados com relação a dados pessoais coletados,
processados, usados, divulgados ou transferidos que sejam relacionados à Plataforma de recrutamento
da Baxter.
A Baxter, juntamente com suas afiliadas e seus sucessores, cessionários e subcontratados, conforme
descrito nesta política de privacidade, coleta, armazena, processa, usa e divulga dados pessoais sobre
você com relação à Plataforma de recrutamento da Baxter.
Início
B.

Finalidade da política

Para processarmos a sua candidatura à vaga, e para as demais finalidades descritas abaixo, recebemos e
coletamos certas informações a seu respeito, incluindo dados pessoais (também referidos como
“informações pessoalmente identificáveis” ou “informações pessoais”, em alguns jurisdições).
Para fins desta política de privacidade, “dados pessoais” significa informações que estão prestes, ou
relacionam-se, direta ou indiretamente, a uma pessoa física identificada ou identificável (p. ex., seu
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nome, endereço de e-mail, número de telefone, o endereço IP de qualquer dispositivo que você use, por
exemplo, computador pessoal etc.) para acessar a Plataforma de recrutamento da Baxter, a data e a hora
que você acessar, bem como detalhes sobre problemas técnicos durante o acesso. Além disso, também
coletamos dados não considerados pessoais por meio da Plataforma de recrutamento da Baxter, tais
como anônimos, estatísticos ou informações agregadas. Veja a seção E.2 abaixo, para obter
informações sobre como usamos esses dados.
Esta Política de privacidade visa informar como processamos seus dados no que se refere ao
recrutamento e à contratação na Baxter.
Início
C.

Finalidade da Plataforma de recrutamento da Baxter

A Plataforma de recrutamento da Baxter é um aplicativo on-line, desenvolvido para ajudá-lo no seu
processo de candidatura on-line de emprego e no nosso recrutamento e na contratação. Você insere as
informações da sua candidatura na Plataforma de recrutamento da Baxter e usamos essas informações
para encontrar candidatos interessados e qualificados para as nossas vagas.
Nós coletamos, utilizamos, compartilhamos e processamos seus dados pessoais que coletamos pela
Plataforma de recrutamento da Baxter para fins de recrutamento e contratação, de acordo com os
interesses legítimos da Baxter de preencher suas vagas com candidatos qualificados.
Dependemos do seu consentimento para:
•

coletar, usar, compartilhar e processar os seus dados pessoais caso você indique que deseja saber
mais sobre a Baxter, fazer parte da Rede de talentos da Baxter e receber alertas/boletins
informativos sobre nossas oportunidades de carreira;

•

manter sua conta após o final do processo de recrutamento inicial, para fins de recrutamento em
ofertas de vaga posteriores para as quais você não se candidatou, mas que são semelhantes à vaga
à qual você se candidatou.

Você também tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento. A revogação do seu
consentimento não afetará a legalidade do nosso tratamento e processamento dos seus dados pessoais
com base no seu consentimento antes da sua retirada.
Caso você deseje excluir sua conta e/ou retirar o seu consentimento, siga os links fornecidos na seção I
abaixo. Você também pode retirar o seu consentimento entrando em contato conosco pelas informações
de contato fornecidas na seção K, abaixo.
Nós nos reservamos o direito de processar, usar e divulgar (inclusive transferir) dados pessoais em
nome de nossos interesses legítimos e/ou em conformidade com as leis aplicáveis, conforme
necessário, a fim de:
i.

responder às suas solicitações;

ii.

cumprir os regulamentos, leis, processos judiciais e exigências de cumprimento da lei
aplicáveis, conforme necessário para o litígio;

iii.

tomar precauções contra a responsabilidade e proteger a segurança e a integridade da
Plataforma de recrutamento da Baxter, bem como a segurança de seus usuários.

Início
D.

Escopo da política

Esta política aplica-se somente à Plataforma de recrutamento da Baxter. Na Plataforma de recrutamento
da Baxter, você poderá encontrar links ou referências a outros sites que não estejam cobertos por esta
política e que provavelmente têm suas políticas próprias. Portanto, recomendamos que você leia a política
de privacidade de cada site que visitar. Fornecemos esses links e referências para a sua conveniência, mas
isso não significa que a Baxter tenha verificado esses sites. Você é o único responsável por quaisquer
interações que venha a ter com esses sites e não seremos responsabilizados por essas interações. Somente
removeremos conteúdos ou links que sejam ilegais ou impróprios, ou que
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violem direitos de terceiros segundo declaração judicial de que tomemos
conhecimento. Inlcio

E.

Como coletamos os dados

Esta Plataforma de recrutamento da Baxter coleta dados de seus usuários de duas maneiras: ativa e
passivamente. A coleta ativa de dados refere-se a situações nas quais coletamos os seus dados quando
você os envia para nós, como o envio de uma candidatura para um emprego à Baxter. Tais dados
podem incluir dados pessoais e não pessoais. Coleta passiva de dados refere-se a situações nas quais
coletamos dados pessoais ou não pessoais de você que você não tenha fornecido de forma ativa (por
exemplo, dados que o navegador de internet coleta automaticamente e envia para nós quando você
acessa a Plataforma de recrutamento da Baxter).

1.0

Coleta ativa de dados

Para executar um processo de candidatura, você terá de fornecer os seguintes dados pessoais: as suas
informações de contato (endereço de e-mail e número de telefone), senha, nome, endereço,
informações de escolaridade (por exemplo, escolas e universidades que frequentou), histórico
profissional e currlculos, qualificações e habilidades, a localidade e o departamento da Baxter em que
você gostaria de trabalhar e como você ficou sabendo da Baxter, suas preferências de viagem e
disposição para realocação, o perlodo de aviso prévio do seu atual emprego e o nome da pessoa que
talvez tenha indicado você para um cargo especlfico. Além disso, coletamos qualquer outro dado
pessoal que você esteja nos fornecendo (por exemplo, cartas de referência, certificações de trabalho,
etc.) bem como dados pessoais que você nos forneça em conjunto com as atualizações, correções e
informações sobre os fatos, independentemente de você ter consentido com o armazenamento de seus
dados para futuras ofertas de emprego.
Se você optar por isso, você poderá importar os seus dados pessoais de seus perfis de mldia social,
como o LinkedIn.
Se você se candidatar para qualquer uma das nossas vagas e acreditarmos que você seja um candidato
adequado, poderemos solicitar informações adicionais como uma parte do processo de recrutamento
(por exemplo, em centros de entrevistas ou de avaliação).
Se você for selecionado para um determinado cargo, também poderemos realizar uma seleção e
requerer informações de terceiros sobre o seu histórico profissional, qualificações e habilidades (por
exemplo, ex-empregador, baseado na informação dada por você) e realizar uma verificação de
antecedentes, conforme admisslvel pelas leis locais aplicáveis à empresa para a qual você estiver se
candidatando (por exemplo, verificação de antecedentes criminais, onde for permitido pela lei
aplicável). Realizaremos tal seleção ou verificações de antecedentes com base nos interesses leg ltimos
da Baxter ou em seu consentimento oral, dependendo do pals em que você está e de acordo com as
leis locais.
Conforme as informações dadas por você e a maneira que você tiver fornecido as informações sejam
relevantes para a decisão quanto à sua adequação às nossas vagas, é interessante para você e para nós
que você descreva as suas qualificações e o seu grau de instrução cuidadosamente. Se encontrarmos
uma combinação entre as informações da sua candidatura e os requisitos de uma vaga, um membro do
departamento de RH entrará em contato com você.
Se você estiver se candidatando para uma vaga de uma de nossas empresas locais da Baxter, o
departamento de RH dessa empresa local da Baxter receberá acesso aos seus dados pessoais e usará e
processará os dados pessoais para avaliar se você é um candidato adequado para tais vagas da empresa
local da Baxter e, em caso afirmativo, entrará em contato com você, conforme descrito acima.
Se você não concluir o processo de candidatura, a Baxter irá coletar, processar e usar os dados pessoais
fornecidos por você durante um processo de candidatura e que você tenha salvado até você
descontinuar o processo de candidatura [informações sobre os dados de contato, experiência
profissional, grau de instruções e certificações, anexos, questionário e diversidade (o último apenas nos
EUA)] com a única finalidade de permitir que você prossiga com um futuro processo de candidatura,
sem precisar fornecer novamente as informações que já tenha preenchido e salvo. Esses dados pessoais
não serão usados para quaisquer outros fins.

2.0

Coleta passiva de dados
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Poderemos utilizar tecnologias para coletar informações de forma passiva durante a sua visita à nossa
Plataforma de recrutamento da Baxter (ou seja, você não fornece ativamente essas informações). No
caso de candidatos externos, essas tecnologias nos permitem coletar seu fuso horário com base no
sistema operacional do dispositivo que você está usando, bem como identificar se o Google Analytics
está habilitado e exibir informações apropriadas sobre a Política de cookies da UE.
Não vinculamos essas informações coletadas de maneira passiva com os dados pessoais que você tenha
fornecido ativamente em qualquer outro momento nesta Plataforma de recrutamento da Baxter.

Início

F.

O que fazemos com os seus dados

Todos os dados pessoais que coletamos ou obtemos sobre você serão processados, usados e divulgados
(inclusive transferidos) para os fins definidos nesta Política ou conforme especificamente definidos e
divulgados no momento em que os dados são coletados ou fornecidos.
Não vendemos, alugamos, transferimos, compartilhamos ou permitimos, de forma alguma, o acesso aos
seus dados pessoais com quaisquer terceiros, salvo que podemos transferir, compartilhar, ou de outra
forma permitir acesso aos seus dados pessoais para:
(i)
(ii)

empresas locais da Baxter atuando como controladora de dados adicional, para os fins de
recrutamento, conforme descrito acima; e
terceiros atuando como prestadores de serviços que fornecerem assistência técnica,
administrativa ou pesquisa de mercado à Baxter e/ou conforme exigido para manutenção e
hospedagem da Plataforma de recrutamento da Baxter, armazenamento de dados e
gerenciamento da Rede de talentos da Baxter. Todos os prestadores de serviços são
contratualmente vinculados e obrigados a cumprir as normas de privacidade exigidas em
conformidade com a legislação aplicável. A Baxter poderá mudar os prestadores de
serviços se considerar necessário para a prestação dos serviços relacionados à Plataforma
de recrutamento da Baxter (por exemplo, no que se refere à segurança técnica ou à
dispersão geográfica).

Além disso, também nos reservamos o direito de transferir quaisquer dados pessoais sobre você no caso
de vendermos ou transferirmos todos ou parte dos nossos negócios ou ativos. Se a venda ou
transferência ocorrer, você será informado sobre isso e poderá retirar o seu consentimento ou, conforme
aplicável, opor-se à transferência dos seus dados pessoais e ao processamento e uso dos seus dados
pessoais pelo cessionário.
Alguns dos prestadores de serviços têm sua sede social ou estão localizados em países fora da UE/EEE,
para os quais a Comissão Europeia não emitiu a decisão de que tais países garantiriam o nível de
proteção de dados adequado. Conforme exigido pelas leis aplicáveis à proteção de dados, as devidas
proteções foram estabelecidos para tais subcontratados (p. ex., incluindo os devidos contratos de
processamento de dados. Ao transferir dados pessoais entre entidades corporativas, a Baxter conta com
vários mecanismos legais de transferência (por exemplo, cláusulas contratuais padrão ou a certificação
do Escudo de proteção da privacidade) dependendo do tipo de dados pessoais necessários e dos países
envolvidos. Entre em contato com a Baxter para qualquer pergunta que você possa ter ou para
informações adicionais referentes a proteções em vigor para proteger suas informações pessoais.

Escudo de proteção da privacidade UE-EUA e Escudo de proteção da privacidade Suíça-EUA
A Baxter International, Inc. e sua subsidiária Baxter Healthcare Corporation individualmente
participam e certificaram a sua conformidade com a estrutura do Escudo de proteção da privacidade da
UE-EUA e a estrutura do Escudo de proteção da privacidade da Suíça-EUA (“as estruturas”). A Baxter
comprometeu-se a submeter todos os dados pessoais recebidos dos países membros da União Europeia
(UE) e Suíça, respectivamente, com base nas estrutura, para cada princípio aplicável da estrutura. Para
saber mais sobre a Estrutura do Escudo de proteção da privacidade acesse a Lista do Escudo de
proteção da privacidade do Departamento de Comércio dos EUA.
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A Baxter International Inc. e a Baxter Healthcare Corporation são responsáveis pelo processamento dos
dados pessoais que recebe, de acordo com as Estruturas e, subsequentemente, transferências a um
terceiro atuando como agente em seu nome. A Baxter International Inc. e a Baxter Healthcare
Corporation cumprem os princípios do Escudo de proteção da privacidade para todas as transferências
subsequentes de dados pessoais da UE e da Suíça, incluindo as disposições relativas à responsabilidade
de transferência.
No que diz respeito aos dados pessoais recebidos ou transferidos de acordo com as Estruturas, a Baxter
International Inc. e a Baxter Healthcare Corporation estão sujeitas aos poderes reguladores da
Comissão Federal de Comércio dos EUA. Em determinadas situações, a Baxter International Inc. e a
Baxter Healthcare Corporation poderão ser obrigadas a divulgar dados pessoais em resposta a pedidos
legais das autoridades públicas, incluindo a satisfação das exigências de segurança nacional ou de
cumprimento da lei.
Pessoas físicas que tenham alguma preocupação não resolvida com privacidade ou uso de dados que, a
seu ver, a Baxter ou Baxter Healthcare Corporation não tenham tratado satisfatoriamente devem
contatar o nosso prestador de serviços de resolução de disputas nos EUA (gratuitamente) em
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Em determinadas condições, descritas mais detalhadamente no site do Escudo de proteção da
privacidade, você pode invocar a arbitragem vinculativa quando outros procedimentos de resolução de
disputas se esgotarem.
Em conformidade com os Princípios das Estruturas de Escudo de proteção da privacidade, a Baxter e a
Baxter Healthcare Corporation se comprometem a resolver reclamações sobre a coleta ou o uso de
informações pessoais de acordo com as Estruturas de Escudo de proteção da privacidade. Pessoas físicas
da UE e da Suíça com consultas ou reclamações relativas ao cumprimento das Estruturas de Escudo de
proteção da privacidade pela Baxter ou pela Baxter Healthcare Corporation devem contatar a Baxter, em
primeiro lugar, usando os dados de contato fornecidos no final Declaração de privacidade.
Início

G.

Segurança dos dados

A Baxter está comprometida em manter os seus dados pessoais de forma segura e tomará as medidas
técnicas, organizacionais e administrativas adequadas para proteger os seus dados pessoais contra
acesso, uso, alteração, publicação, destruição não autorizada, indevida, acidental e perda acidental.
Uma maneira de protegermos os seus dados pessoais é por meio do nome de usuário e da senha. Essa
medida de segurança só é eficaz se você mantiver o seu nome de usuário e a sua senha em sigilo. Se,
por acaso, você suspeitar que a sua senha ou o seu nome de usuário foram comprometidos ou sujeitos a
utilização não autorizada ou se você passou por alguma outra irregularidade, entre em contato conosco
imediatamente. Consulte a Seção K para obter informações de contato.
Os subcontratados da Baxter que administram a Plataforma de recrutamento da Baxter e têm acesso aos
seus dados pessoais relacionados à prestação de serviços à Baxter são obrigados a respeitar a sua
privacidade e manter os seus dados pessoais confidenciais, não estando autorizados a usá-los para
qualquer outra finalidade além dos serviços que realizam para a Baxter.
Início

H.

Direitos de privacidade dos dados

Em certas circunstâncias, as leis de proteção de dados do seu país e certas leis locais, inclusive o
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”) da União Europeia, dão direitos a você no
que diz respeito aos seus dados pessoais. Esses direitos divergem de país para país/região para região.
Se você estiver na UE, tais direitos podem incluir: (1) o direito de permanecer informado sobre dados
pessoais que a Baxter coleta e processa sobre você; (2) o direito de acessar e solicitar uma cópia portátil
de tais dados; (3) o direito de retificar os dados pessoais que tivermos coletado; (4) o direito de apagar
os seus dados pessoais; e (5) o direito de contestar certas atividades de processamento.
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Para exercer os seus direitos, você poderá entrar em contato conosco via e-mail, telefone ou correio.
Veja a Seção K, Fale conosco, abaixo, para informações de contato. Responderemos a essas
solicitações sem atraso injustificado. Se você acreditar que estamos usando, divulgando ou, de outra
forma, processando os seus dados pessoais de maneira que não esteja de acordo com a lei, você poderá
apresentar uma reclamação junto às autoridades de proteção de dados do seu país.
Podemos solicitar acompanhamento ou informações de contato para nos permitir verificar se você é a
pessoa autorizada a fazer uso desses direitos.
Início

I.

Preservação, exclusão e destruição de dados

Somente preservaremos os seus dados pessoais — se não excluídos por você com a desativação da sua
conta — até que a finalidade para a qual foram coletados seja concluída e, além disso, conforme
descrito a seguir:
Se, e até os limites permitidos pela lei aplicável, preservarmos as suas informações até 365 dias após a
sua última data ativa no sistema*. A retenção dos seus dados durante esse período nos permite
fornecer informações sobre outras vagas abertas que podem ser do seu interesse. Após esses períodos,
preservaremos os seus dados pessoais pelo tempo que a lei aplicável exigir ou permitir, tais como para
cumprir com as respectivas obrigações de preservação de dados.
*Se você estiver localizado na Alemanha, preservaremos suas informações por até 6 meses.

Siga as instruções abaixo se desejar excluir a sua conta ou solicitar a exclusão de seus dados da
Plataforma de recrutamento da Baxter a qual você forneceu para fins de recrutamento e contratação:

Exclusão da conta da Plataforma de recrutamento da Baxter:
Você pode excluir a sua conta e ao mesmo tempo solicita r a exclusão permanente de
todos os dados pessoais visitando e efetuando o login na sua conta em
https://baxter.wd1.myworkdayjobs.com/baxter/login
.
Processo de exclusão de dados da conta da Plataforma de recrutamento da Baxter:
Ao excluir a sua conta, todos os dados pessoais e dados de candidatura desaparecerão da visibilidade e
das buscas. Em seguida, seus dados serão excluídos permanentemente, sem possibilidade da
recuperação.
No caso de você também desejar solicitar a exclusão dos dados fornecidos a nós para
(1) saber mais sobre a Baxter e juntar -se à rede de profissionais da Baxter e
(0) manter a sua conta antes do término da fase inicial do processo de recrutamento, para fins de
recrutamento
em
ofertas
de
empregos
posteriores,
acesse
o
link
https://www.applytracking.com/expunge/expungerequest/bURMs1AKDG6g-MNmC5u97A2
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J.
Alterações a esta política de privacidade
Podemos atualizar periodicamente esta Política de privacidade para descrever novos recursos da
Plataforma de recrutamento da Baxter, produtos ou serviços que oferecemos e como isso pode afetar o
nosso uso das informações sobre o usuário. Se fizermos alterações significativas em nossa política,
publicaremos um comunicado neste site antes das alterações entrarem em vigor. Recomendamos que
você consulte periodicamente esta página para obter as últimas informações sobre as nossas práticas
de privacidade. Não faremos nenhum uso significativamente diferente ou nova divulgação dos seus
dados pessoais para outra pessoa jurídica usando os seus dados pessoais para os propósitos dessa
pessoa jurídica, salvo se notificarmos você e oferecermos a oportunidade de contestação.
Início
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K.

Fale conosco

Se você tiver perguntas, comentários, preocupações ou reclamações sobre esta Política ou sobre as
práticas de informação de Plataforma de recrutamento da Baxter, entre em contato com a sua empresa
da Baxter local em https://www.baxter.com/location-selector.
Você também pode escrever para:
Baxter International Inc.
ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office
1 Baxter Parkway, Deerfield, IL, EUA 60015
Você pode também entrar em contato com a Baxter na Baxter International, Inc., 1 Baxter Parkway,
Deerfield, IL, EUA, 60015, Linha direta de ética e conformidade em 1-844-294-5418;
privacy@baxter.com.
Tomaremos as medidas possíveis para responder às suas perguntas e para resolver os problemas que
você apresentar para nós.
Caso você tenha uma preocupação de privacidade ou de uso de dados não resolvida, que não tenhamos
solucionado de forma satisfatória, entre em contato (gratuitamente) com o nosso provedor de resolução
de disputas terceirizado dos EUA em https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
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