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1. INTRODUÇÃO 

Para a Liess os dados pessoais são bens valiosos de seus titulares. Ao tratá-los com cuidado e respeito, estamos tratando da mesma forma as 

pessoas que estão por trás deles.  

O presente documento (“‘aviso”) foi elaborado em observância à Lei nº. 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), para 

informá-lo sobre como a Liess Máquinas e Equipamentos LTDA ("Liess" ou "controladora”), inscrita no CNPJ sob n° 92.765.833/0001-61, trata 

os dados pessoais, quando relevante ao processo de recrutamento e seleção, descrevendo os tipos de dados pessoais que podemos coletar e 

como pretendemos tratar e/ ou compartilhar esses dados e de que forma você pode corrigir ou alterar os mesmos. 

 

2. TITULAR DE DADOS 

Este aviso aplica-se a todos os titulares de dados que participarem, como candidatos, no processo de recrutamento e seleção da Liess.  

 

3. AGENTES DE TRATAMENTO 

3.1. CONTROLADOR DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

• Controlador: Liess Máquinas e Equipamentos LTDA. 

• Sede: Rua Liberdade, 951 - Marechal Rondon, Canoas /Rio Grande do Sul - Brasil, CEP: 92020-240. 

• CNPJ: 92.765.833/0001-61 

 

3.2. OPERADOR DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

A Liess também atua como operadora do tratamento de dados, podendo contar com outros operadores (prestadores de serviços) como, por 

exemplo, agências especializadas em recrutamento e seleção. 

 

4. ENCARREGADO DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

Buscando estar em conformidade com as leis e com os padrões mais elevados de proteção de dados no Brasil e no mundo, a Liess nomeou os 

seguintes encarregados pelo tratamento de dados pessoais - Data Protection Officer (DPO): Solange Azambuja e Felipe Frighetto.  

Forma de contato conforme disponível no site da Liess. 

 

5. DADOS PESSOAIS E FONTE DOS DADOS 

A Liess coleta os dados pessoais fornecidos pelo candidato a partir do currículo enviado para o endereço de e-mail, trabalhe conosco, 

linkedin, bem como, a partir de currículos selecionados por empresa prestadora de serviços. Também são coletados dados pessoas por meio 

de formulários aplicados em entrevista on-line, entrevista presencial e testes especificos. 

Para execução do processo de recrutamento e seleção, a Liess realiza a coleta, armazenamento e uso de determinadas categorias de 

informações pessoais sobre o titular, como: dados de identificação pessoal; meios de comunicação; histórico profissinal; formação e 

qualificação; histórico com a Liess; pretenção e intenções profissionais, entre outros. 

 

6. FINALIDADE DOS DADOS DO TITULAR 

A Liess trata os dados pessoais do Candidato para as seguintes finalidades ("Tratamentos baseados no Consentimento"): 

a) Gerir o processo de seleção; gerir a sua candidatura; realizar avaliações; organizar e agendar entrevistas; analisar o processo e o 

resultado de uma potencial contratação; 

b) Fins administrativos e contabilísticos durante a fase pré-contratual, a fim de executar um contrato de trabalho ou de prestação de 

serviços com o Candidato; 

c) Armazenar o curriculo e dados pessoais coletados do candidato que não passe no processo de recrutamento e seleção para 

concorrer a vagas futuras que correspondam ao seu perfil, durante o período de 12 meses, a partir do consentimento do mesmo. 

A fim de evitar danos e potenciais consequências negativas decorrentes desse processamento, foram tomadas medidas técnicas e 

administrativas para assegurar o tratamento adequado dessas informações, de acordo com o princípio da minimização dos dados. O 

candidato pode opor-se a estes tratamentos em conformidade com as disposições da seção dedicada aos direitos do titular. 

A Liess trata os dados pessoais do candidato para as seguintes finalidades ("Tratamentos baseados em Obrigações Legais"): 

d) Declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial ou num procedimento administrativo ou extrajudicial; e 

e) Conformidade com as leis e as demais normas regulamentadoras aplicáveis e/ou responder a pedidos das autoridades públicas e 

governamentais. 

Se o candidato for contratado, os dados do candidato podem ser utilizados para efeitos de celebração de contrato de trabalho. 

 

7. COMPARTILHAMENTO 

A Liess contrata empresas terceiras para a prestação de serviços de apoio ao recrutamento e seleção. Para a correta prestação de tais 

serviços, estes terceiros tratam os dados pessoais do candidato em nome de, ou em colaboração com, a Liess. A Liess recorre apenas a 

subcontratantes que apresentem medidas técnicas e administrativas adequadas de uma forma que o tratamento satisfaça os requisitos da 

LGPD e assegure a defesa dos direitos do candidato. Neste sentido, é exigido ao terceiro que cumpra as exigências da Lei nº. 13.709/18.  

A Liess pode ser obrigada a divulgar os dados pessoais de certos candidatos a terceiros (1) por exigência legal; (2) para proteger os direitos da 

Liess na medida em que tal seja autorizado ou permitido por lei; ou (3) numa emergência em que a saúde ou segurança de um candidato ou 

outras pessoas possam estar em risco.   

 

8. SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE 

Os dados pessoais do candidato serão tratados eletrônicamente e/ou manualmente, em qualquer caso, de modo a garantir a segurança, 

proteção, sigilo e confidencialidade dos dados, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, 

destruição ou danificação acidental, adotando as medidas de segurança técnicas e administrativas adequadas, comunicando o titular e à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante. 
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8.1. DADOS PESSOAIS DE MENORES 

Proteger a privacidade das crianças e adolescentes é especialmente importante. Por esse motivo, a Liess não coleta ou mantém Dados Pessoais 

de menores de idade intencionalmente. Se a Liess descobrir que dados pessoais identificáveis de menores foram coletadas na Liess ou por meio 

da Liess, sem o devido consentimento de um responsável legal, a Liess tomará as medidas apropriadas para excluir esses Dados.  

 

9. TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados pessoais do candidato são armazenados durante o prazo necessário para cumprir os objetivos para os quais foram coletados, tais 

como definidos no presente aviso. Em qualquer caso, os seguintes prazos de retenção aplicam-se ao tratamento dos dados pessoais do 

candidato para as finalidades indicadas abaixo: 

a) Se a candidatura for bem-sucedida e começar a trabalhar com a Liess, os dados pessoais do candidato serão conservados de 

acordo com os prazos de conservação específicos da legislação aplicável, mantidos no prontuário do funcionário. 

b) Se a candidatura não for bem-sucedida, os dados pessoais do candidato serão conservados até ao fim do processo de seleção (i) 

para cumprir os requisitos legais de manutenção de registos, e (ii) para eventual utilização em processos judiciais. A Liess irá 

conservar em uma pasta restrita os dados pessoais durante um prazo máximo de 12 meses, a partir do consentimento do mesmo, 

exceto quando a conservação dos dados for necessária para responder ou para intentar uma ação judicial, a pedido das 

autoridades competentes ou em conformidade com a legislação aplicável.  

c) Se a candidatura não for bem-sucedida, a Liess poderá conservar o curriculo e dados pessoais do candidato para participar de 

outros processos de recrutamento e seleção, que exijam perfis que incluam as experiências do candidato, durante um prazo de 12 

meses a partir do consentimento do mesmo. 

 

10. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 

Os dados pessoais de candidatos da Liess não são transferidos para fora do país. O processo de recrutamento e seleção ocorre no âmbito 

nacional. 

 

11. DIREITOS DO TITULAR 

O titular dos dados pessoais tem direito, conforme contido no art. 18 da lei 13.709/2018, a obter da controladora, em relação aos dados por 

ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: 

I. Confirmação da existência de tratamento; 

II. Acesso aos dados; 

III. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na 

lei 13.709/2018; 

V. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a 

regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;  

VI. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do TITULAR, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da lei 

13.709/2018; 

VII. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; 

VIII. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; 

IX. Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da lei 13.709/2018. 

Os direitos previstos no Art. 18 serão exercidos mediante requerimento expresso, a partir do canal de comunicação a LGPD, do titular ou de 

representante legal. 

A Liess poderá manter os dados pessoais armazenados, mesmo após o término do tratamento – inclusive após a revogação do 

consentimento, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou desde que tornados anônimos. 

 

12. MUDANÇA NO AVISO DE PRIVACIDADE 

O presente aviso é válido a partir da data de revisão. Contudo, o aviso poderá ser subsequentemente atualizado, considerando eventuais 

alterações nas leis e regulamentos relevantes ao tratamento de dados pessoais. O candidato poderá consultar a versão atualizada do aviso no 

website www.liess.ind.br 
 

http://www.liess.ind.br/

