APPLICANT PRIVACY NOTICE

AVISO DE PRIVACIDADE DO CANDIDATO

In this notice, “we”, “us”, “our” and “PIMCO”
means PIMCO Latin America Administradora
de Carteiras Ltda., being the entity employing or
proposing to employ you on the date that you
receive this document.

Neste aviso de privacidade, os termos “nós”,
“nosso/nossa/nossos/nossas”
e
demais
variáveis e “PIMCO” referem-se à PIMCO Latin
America Administradora de Carteiras Ltda.,
entidade que emprega ou propõe empregar você
na data em que você receber este documento.

We are incorporated as a limited liability Somos uma sociedade limitada brasileira, com
company in Brazil and our registered address is sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, cj
in the State of São Paulo, City of São Paulo at 54, Torre Norte, Itaim Bibi, São Paulo, SP.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, cj 54,
Torre Norte, Itaim Bibi.
About this privacy notice

Sobre este aviso de privacidade

For the purposes of the applicable data
protection law 1, we are a data controller in
respect of your personal data. We are
responsible for ensuring that we use your
personal data in compliance with data
protection law.

Para os fins da lei de proteção de dados
aplicável 2, somos o controlador de seus dados
pessoais. Somos responsáveis por garantir que
usamos seus dados pessoais em conformidade
com a lei de proteção de dados.

The privacy notice sets out the basis on which
any personal data about you will be processed
by us. We should be grateful if you would read
the information set out below before submitting
your CV and/or application form.

Este aviso de privacidade determina as bases
pelas quais qualquer dado pessoal sobre você
será tratado por nós. Nós agradeceríamos se
você lesse as informações abaixo antes de
enviar o seu CV ou o seu formu;ário de inscrição.

Personal data that we collect about you

Dados pessoais que coletamos sobre você

We will collect and process the following
personal data about you:

Nós coletamos e tratamos os seguintes dados
pessoais sobre você:

• Information that you provide to us or one
of our affiliates. We will process
information that you give us by submitting
any applications, including through third
parties platforms and recruitment agencies.
This information is likely to include:

• Informações que você fornecer para nós
ou para uma de nossas afiliadas.
Trataremos as informações que você nos
fornecer ao enviar quaisquer inscrições,
inclusive por meio de plataformas de terceiros
e
agências
de
recrutamento.
Tais
informações poderão incluir:

1
2

Brazilian General Data Protection Law – Law No. 13,709/2018 (“LGPD”)
Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”)

o

your full name, date of birth, nationality,
education and qualification details, home
address and home telephone number,
mobile telephone number, e-mail, education
and
training
history,
qualifications,
languages, employment history, your
resume / CV, signature, disclosure of initial
political contributions, position the applicant
is applying to, annual salary desired; type of
work applying for (full time, part time, interim,
intern), whether applicant: (i) is a politically
exposed person; (ii) is a citizen, lawful
permanent resident, temporary resident,
refugee or asylee; (iii) is currently authorized
to work for PIMCO; (iv) has previously
worked for, or applied for work at PIMCO,
Allianz or its subsidiaries; (v) has any
relatives or friends who work at PIMCO,
Allianz or its subsidiaries;

o seu nome completo, data de nascimento,
nacionalidade, detalhes de educação e
qualificação,
estado
civil,
endereço
residencial e número de telefone residencial,
número de telefone celular, e-mail, histórico
de educação e treinamento, qualificações,
idiomas, histórico de emprego, currículo/CV ,
assinatura, divulgação das contribuições
políticas, cargo a que se candidata, salário
anual concedido; tipo de trabalho que se
candidata (tempo integral, tempo parcial,
provisório, interino), se o candidato: (i) é uma
pessoa politicamente exposta; (ii) é cidadão,
residente permanente legal, residente
temporário, refugiado ou asilado; (iii) está
atualmente autorizado a trabalhar para a
PIMCO; (iv) já trabalhou ou se candidatou a
trabalhar na PIMCO, na Allianz ou em suas
subsidiárias; (v) tem qualquer parente ou
amigo que trabalhe na PIMCO, Allianz ou
suas subsidiárias;

o

you may provide, on a voluntary basis,
further information such as: (i) gender; and
(ii) ethnic group or racial group.

o você pode fornecer, de forma voluntária,
informações adicionais, tais como: (i) sexo; e
(ii) grupo étnico ou racial.

• Information we obtain from other sources.
We may obtain information about you from
your interview process and from third party
references whenever you have indicated
one. This is likely to include information about
you, such as:
o

details of your suitability to work with us,
your past performance at work, your
character, verification of the information
that you provide to us as part of your
application,
compensation
data,
performance appraisal and rating, salary,
salary expectations, and information from
third party references that you provide to
us, from your previous and/or current
employers, as long as these records are
necessary for the hiring decision and after
hiring if necessary to carry out the
employment contract.

• Informações que obtemos de outros
meios. Podemos obter informações sobre
você a partir do seu processo de entrevista e
de seus empregadores prévios sempre que
você indicar um. Isso inclui informações
sobre você, como:
o detalhes de sua aptidão para trabalhar
conosco, seu desempenho no trabalho
anterior, seu caráter, verificação das
informações que você nos fornece como
parte de sua aplicação, dados de
remuneração, classificação de desempenho,
salário, expectativas salariais, avaliações e
informações de referências de terceiros que
você nos fornece, de seus empregadores
anteriores e/ou atuais, desde que esses
registros sejam necessários para a decisão
de contratação e após a contratação, se
necessário para cumprir o contrato de
trabalho.

Uses of your personal data

Utilizações dos seus dados pessoais

Your personal data may be stored and Seus dados pessoais poderão ser armazenados
processed by us, and our affiliates, in the e tratados por nós e por nos nossas afiliadas das
seguintes formas e para as seguintes finalidades:
following ways and for the following purposes:
• to consider your job application (including,
in some cases, verifying your qualifications,
education and references with those third
parties you name);

•

para considerar a sua candidatura a um
emprego (incluindo, em alguns casos,
verificar as suas qualificações, formação e
referências com os terceiros que você
indica);

•

if your application is unsuccessful we will
keep your information on record to notify you
of relevant job vacancies with PIMCO that
you may be interested in, the future;

•

se sua inscrição não for bem-sucedida,
manteremos suas informações registradas
para notificá-lo de vagas de emprego
relevantes na PIMCO nas quais você possa
estar interessado no futuro;

•

compliance with any legal or regulatory
obligation to which PIMCO is subject
(including compliance with any request from
regulatory authorities or other relevant public
authorities);

•

cumprimento de qualquer obrigação legal
ou regulatória a que a PIMCO esteja sujeita
(incluindo cumprimento de qualquer
solicitação de autoridades regulatórias ou
outras autoridades públicas relevantes;

•

we will process personal data related to your
use of our IT systems in order to comply with
legal obligations; and

•

trataremos dados pessoais relacionados ao
uso de nossos sistemas de TI para cumprir
as obrigações legais;

•

the prevention and detection of crime or
fraud, subject to local law;

•

para detectar e evitar o crime de fraude,
sujeito à legislação aplicável.

We are entitled to use your personal data in Podemos utilizar seus dados pessoais baseados
these ways based on the following legal bases: nas seguintes bases jurídicas:
•

preliminary steps for the performance of a
contract;

•

procedimentos
preliminares
execução de contrato;

•

legal and regulatory obligations that we have
to discharge;

•

cumprir
com
regulatórias;

•

legitimate interests such as ensuring that we
have made appropriate checks on the
qualifications, education and experience
that applicants tell us they have, providing
that our legitimate interest does not override
your rights and freedoms and is in
compliance with mandatory local law; or

• legítimo interesse, como garantir que fizemos
verificações adequadas das qualificações,
formação e experiência que os candidatos
nos dizem ter, desde que nosso interesse
legítimo não se sobreponha aos seus direitos
e liberdades e esteja em conformidade com a
legislação local obrigatória; ou

•

we obtained your specific consent.

•

obrigações

para

a

legais

e

obtenção do consentimento específico.

In addition to the above, we reserve the right to
collect, process and disseminate any statistics
based on an aggregation of data held by us
provided that any individual is not identified from
the resulting analysis and the collation,
processing and dissemination of such
information is permitted by law.

Além do acima, nos reservamos o direito de
coletar, tratar e divulgar quaisquer estatísticas
com base em dados agregados mantidos por
nós, desde que nenhum indivíduo não seja
identificado a partir da análise resultante, e a
comparação, tratamento e disseminação de tais
informações sejam permitidas por lei.

In certain circumstances, not providing the Em certas circunstâncias, o não fornecimento
requested data to us may affect our ability to dos dados solicitados pode afetar nossa
meet the above purposes.
capacidade de cumprir os objetivos acima
What we will do with sensitive personal
data

O que fazemos com dados sensíveis

Certain types of personal data, the sensitive
personal data are subject to specific protection
or restriction by law. For these purposes,
“sensitive personal data” is data relating to:
racial or ethnic origin; political opinions;
religious beliefs; trade union membership,
affiliation to religious, philosophical or political
organization, genetic data, biometric data, and
data concerning health or sex life. We will not
process your sensitive personal data unless the
following conditions are met:

Determinados tipos de dados pessoais, os
dados pessoais sensíveis estão sujeitos a
proteção específica ou restrição por lei. Para
estes fins, “dados pessoais sensíveis” são
dados relativos a: origem racial ou étnica;
opiniões políticas; crenças religiosas; filiação
sindical, filiação a organização religiosa,
filosófica ou política, dados genéticos, dados
biométricos, dados relativos à saúde ou vida
sexual. Não trataremos seus dados pessoais
sensíveis, a menos que as seguintes condições
sejam atendidas:

• you have given explicit consent to the • você nos tenha fornecido seu consentimento
processing of the data (and this form serves
para o tratamento dos dados (e esse aviso de
to provide explicit consent for the processing
privacidade funciona como forma de obtenção
of sensitive personal data for the purposes
do seu consentimento explícito para o
described in it);
tratamento de dados pessoais para os fins
aqui descritos);
• the processing is necessary for carrying out • o tratamento seja necessário
obligations and specific rights of PIMCO;
cumprimento de obrigações legais;

para

o

• the processing is necessary for the regular • o tratamento seja necessário para que a
exercise of rights, including in agreements
PIMCO exerça seus dieitos, inclusive em
and in lawsuits, administrative or arbitration
contratos e em processos judiciais,
proceedings;
administrativos ou arbitrais;
• to protect the life or the physical safety of you • para proteger a vida ou a incolumidade física
or another person
do titular ou de terceiro;
• to guarantee the prevention of fraud and of • para garantir a prevenção à fraude e a sua
your security in the process of identification
segurança nos processos de identificação e

and certification of record in electronic
systems; or

autenticação de cadastros em sistemas
eletrônicos; ou

• as otherwise permitted by law.

• por outros meios permitidos por lei.

In each case appropriate and specific measures
shall be taken to safeguard your interests and
we will only process sensitive personal data if
there is no reason to believe that you have an
overriding legitimate interest in not processing
the data. We will meet any additional local legal
requirements and enforce any applicable duties
of confidentiality effectively, in relation to your
sensitive personal data.

Em cada caso, medidas apropriadas e
específicas
devem
ser
tomadas
para
salvaguardar seus interesses e só trataremos
dados pessoais sensíveis se acreditarmos que
você não possui um interesse legítimo superior
em não processar os dados. Atenderemos a
quaisquer requisitos legais locais adicionais e
cumpriremo todas as obrigações aplicáveis de
confidencialidade relacionadas aos seus dados
pessoais sensíveis.

Disclosure of your information to third
parties

Divulgação de suas informações a terceiros

We may disclose your personal data to third Podemos divulgar seus dados pessoais a
parties in the circumstances below:
terceiros nas circunstâncias abaixo:
•

your personal data may be transferred to
any Allianz group entity, who may also use
your personal data in connection with the
purposes listed above; and

•

os seus dados pessoais poderão ser
compartilhados com qualquer entidade do
grupo Allianz, que poderão utilizar os seus
dados pessoas para as finalidades aqui
dispostas; e

•

we may also share your personal data with
third parties outside of the Allianz group:

•

nós poderemos compartilhar os seus dados
pessoas com terceiros fora do grupo Allianz:

o

for the purposes of assessing your
application and verifying the information
you have provided;

o

para a finalidade de assessoria à sua
candidatura e verificação das informações
que você nos forneceu;

o

to the extent required by law, for example if
we are under a duty to disclose your
personal data in order to comply with any
legal obligation or to establish, exercise or
defend our legal rights; or

o

na medida em que for requerido por lei, por
exemplo, se nós tivermos a obrigação de
compartilhar os seus dados pessoas para
cumprir com qualquer obrigação legal ou
exercer ou defender os nossos direitos; ou

o

to our service providers (for example, the
providers of our electronic data storage
services
and applicant
relationship
management tool) for the purposes of
providing services to us. These third parties
will
be
subject
to
confidentiality
requirements and they will only use your
personal data under our instruction and for

o

Para os nossos prestadores de serviço (por
exemplo, os prestadores de serviço
referente ao armazenamento de dados e
ferramenta
de
relacionamento
com
candidatos) para a finalidade de prestação
de serviço. Esses terceiros estarão sujeitos
à confidencialidade e só poderão utilizar os
seus dados pessoais sob as nossas

no other purpose than as described in this
statement.

instruções e para as finalidades aqui
descritas.

Transfers of personal data outside Brazil

Transferência de seus dados pessoais para
fora do Brasil

The personal data that we collect from you may
be transferred to, and stored at, a destination
outside Brazil. It may also be processed by
individuals operating outside of Brazil who work
for our affiliates (including PIMCO group
companies) or for one of our suppliers.

Os dados pessoais que coletamos de você
poderão ser transferidos para fora do Brasil ou
armazenados em locais no exterior. Seus dados
também poderão vir a ser tratados por indivíduos
que operam fora do Brasil, a serviço de nossas
afiliadas (incluindo empresas do grupo PIMCO)
ou de algum de nossos fornecedores.

Where we transfer your personal data outside
Brazil, we will ensure that it is protected in a
manner that is consistent with how your
personal data will be protected by us in Brazil.
In case the country we transfer your personal
data does not have an appropriate level of
protection for personal data in accordance with
supervisory authority determinations, we will
ensure that the international transfer will be
made pursuant to the international transfer
mechanisms provided by law.

Se transferirmos seus dados pessoais para fora
do Brasil, zelaremos para que fiquem protegidos
da mesma forma em que eles são por nós
protegidos no Brasil. Caso o país para o qual
transferirmos seus dados pessoais não disponha
de nível adequado de proteção de dados
pessoais,
conforme
determinações
da
autoridade supervisora, zelaremos para que a
transferência seja feita de acordo com
mecanismos de transferência internacionais
previstos por lei.

In all cases, however, we will ensure that any Em todos os casos, entretanto, zelaremos para
transfer of your personal data is compliant with que quaisquer transferências de seus dados
data protection law.
pessoais sejam feitas em conformidade com a lei
de proteção de dados.
How long we keep your personal data

Por quanto tempo manteremos seus dados
pessoais

How long we hold your personal data for will O tempo pelo qual manteremos seus dados
vary. The retention period will be determined by pessoais irá variar. O período de retenção será
various criteria including:
determinado por vários critérios, incluindo:
•

our internal policies that dictate the period
for which we hold personal data;

•

nossas políticas internas que determinam o
tempo pelo qual manteremos seus dados
pessoais;

•

to exercise PIMCO’s rights; and

•

para o exercício dos direitos da PIMCO; e

•

legal obligations – laws or regulation may
set a minimum period for which we have to
store your personal data.

•

obrigações legais – leis ou regulações
podem determinar um período mínimo pelo
qual nós deveremos manter os seus dados
pessoais.

Your rights

Seus direitos

You have a number of legal rights in relation to Você possui uma série de direitos em relação a
the personal data that we hold about you. These seus dados pessoais por nós mantidos. Esses
rights include:
direitos incluem:
•

the right to request confirmation on the
existence of processing related to your
personal data;

•

o direito de solicitar confirmação da
existência de algum tipo de tratamento
relacionado a seus dados;

•

the right to access the personal data which
we hold about you;

•

o direito de acessar seus dados pessoais;

•

where you have actively provided your
consent for us to process your personal
data, the right: (i) to withdraw your consent
at any time; and (ii) the right to request the
elimination of the personal data processed
with the consent of the data subjects, except
in the cases provided by law. Please note,
however, that we may still be entitled to
process your personal data if we have
another legitimate reason (other than
consent) for doing so;

•

caso você tenha efetivamente dado seu
consentimento para tratarmos seus dados
pessoas, o direito de: (i) revogar tal
consentimento a qualquer tempo; e (ii)
solicitar a eliminação de dados pessoais
tratados com o consentimento do titular,
exceto nas exceções previstas em lei. Note,
entretanto, que poderemos continuar com o
direito de tratar seus dados pessoais se
tivermos alguma outra razão legítima (além
do consentimento);

•

the right to request information on the
possibility of not providing consent and on
the consequences of the denial;

•

o direito de solicitar informação sobre a
possibilidade de não fornecer o seu
consentimento e sobre as consequências da
negativa;

•

in some circumstances, the right to
portability: to receive some personal data in
a structured, commonly used and machinereadable format and/or request that we
transmit those data to a third party where this
is technically feasible;

•

em algumas circunstâncias, o direito à
portabilidade: você poderá receber certos
dados pessoais em formato estruturado,
normalmente utilizado e legível por máquina,
e/ou poderá solicitar que transmitamos tais
dados a terceiros, nos casos em que for
tecnicamente viável;

•

the right to request that we rectify your
personal data if it is inaccurate, incomplete
or outdated;

•

o direito de solicitar a retificação de seus
dados pessoais se eles estiverem incorretos,
incompletos ou desatualizados;

•

the right to request that we erase,
anonymize or block your personal data when
such data is unnecessary, excessive or
being processed in non-compliance with the
law. Please note that there may be
circumstances where you ask us to erase,

•

o direito de solicitar que seus dados
pessoais
sejam
excluídos,
fiquem
anônimos ou sejam bloqueados quando
forem desnecessários, excessivos ou
estejam sendo tratados de forma
incompatível com a lei. Note que pode
haver circunstâncias em que tal solicitação

anonymize or block your personal data but
we are legally entitled to retain it;

não será atendida em virtude de termos o
direito legal de reter seus dados pessoais;

•

the right to oppose the processing carried
out based on one of the situations of waiver
of consent, if there is non-compliance with
the law;

•

o direito de se opor ao tratamento de seus
dados pessoais baseado em uma das
hipóteses de dispensa do consentimento,
nos casos em que haja violação da lei;

•

the right to request the review of decisions
based solely on automated processing of
your personal data; and

•

o direito de solicitar a revisão de decisões
baseadas exclusivamente no tratamento
automatizado de seus dados pessoais; e

•

the right to request information about the
public and private entities with which we
have shared your personal data;

•

o direito de solicitar informações sobre
entidades públicas e privadas com as quais
compartilhamos seus dados pessoais.

You can exercise your rights by contacting us Você poderá exercer seus direitos entrando em
using the details set out in the “Contacting us” contato conosco através do e-mail indicado em
section below.
“Entre em contato conosco”, abaixo.
Contacting us

Entre em contato conosco

If you would like further information on the
collection, use, disclosure, transfer or
processing of your personal data or the exercise
of any of the rights listed above, please email
questions, comments and requests to
LatamPrivacy@pimco.com.
Summary

Se desejar mais informações sobre a coleta,
uso, divulgação, transferência ou tratamento de
seus dados pessoais ou sobre o exercício de
quaisquer dos direitos acima descritos, envie
suas perguntas, comentários e solicitações para
o e-mail LatamPrivacy@pimco.com.
Sumário

You need to have read and understood this Você precisa ter lido e entendido esse aviso de
privacy notice because:
privacidade porque:
a) it explains the terms on which PIMCO will a) ela explica os termos pelos quais a PIMCO
process your personal data; and
trata os seus dados pessoais; e
b) it explains that your personal data may be
transferred to any Allianz group entity and
accessed by authorised personnel outside
Brazil as well as within it.

b) ela explica que os seus dados pessoais podem
ser compartilhados com qualquer entidade do
grupo Allianz e acessado por pessoas
autorizadas, tanto internamente quanto fora do
Brasil.

☐ I have read and understand the data
processing conditions described in this privacy
notice, and I provide my consent to the
processing of my sensitive personal data and
for contacting the third party references,
whenever I have voluntarily provided such
information to PIMCO.

☐
Declaro que li e entendi as condições
relativas ao tratamento de dados pessoais
descritas no presente aviso de privacidade, e
consinto com o tratamento de meus dados
pessoais sensíveis e com a contatação de
referências terceiras, quando eu tiver fornecido
essas informações voluntariamente para a
PIMCO.

Name:

Nome:

Date:

Data:

