Privacidade de dados no processo de candidatura ao Grupo Bosch
Queremos que faça parte da nossa equipe.
Esta política de privacidade lhe informa sobre como são processados os seus dados pessoais
no momento de sua candidatura a uma vaga em uma das empresas do Grupo Bosch no
Brasil. Neste documento constam, ainda, informações acerca dos seus direitos, tendo em
conta as leis de privacidade de dados. Dados pessoais são todos os dados que estão
relacionados com a identificação de uma pessoa, tais como a sua data de nascimento ou o
endereço de sua residência, entre outros dados que contribuam para a identificação de uma
pessoa.
Os dados pessoais que introduziu no nosso sistema de gestão de candidaturas serão
processados pelas entidades jurídicas do Grupo Bosch, com o propósito de proceder à sua
inscrição e verificar se o seu perfil preenche alguma das vagas disponíveis no Grupo Bosch.
No Grupo Bosch, o processo de recrutamento envolve vários membros dos diferentes
departamentos de Recursos Humanos, em conjunto com os respectivos gestores e, se
necessário, com membros do departamento responsável pelo processo de recrutamento.
Estas pessoas podem pertencer a diferentes empresas do grupo Bosch. Portanto, a sua
informação pode ser compartilhada dentro do Grupo Bosch por todo o mundo.
A Bosch respeita a sua privacidade
Para a Bosch, é importante proteger os seus dados pessoais e garantir a segurança de todos
os dados envolvidos. Temos sempre esta premissa em consideração ao longo de todos os
nossos processos de negócio. Quando inseridos nas candidaturas online, os dados pessoais
coletados são processados de forma confidencial e de acordo com as conformidades legais.
A privacidade dos dados e a segurança das informações coletadas são uma parte integrante
da nossa política corporativa.
Contatos do Responsável do Departamento de Proteção de Dados e Segurança da
Informação do Grupo Bosch (C/ISP)
A entidade jurídica do Grupo Bosch na qual submeteu a sua candidatura é responsável pelo
processamento dos seus dados. Você poderá encontrar os contatos das entidades jurídicas
da Bosch no Anexo 1.
Abaixo você pode encontrar os contatos detalhados do Responsável pelo Departamento
Proteção de Dados e Segurança de Informação do Grupo Bosch (C/ISP),
Data Security Officer – América Latina
Caixa Postal 954 - CEP 13.065-970
Via Anhanguera, Km 98 Campinas
BRASIL
E-mail: DBBR@br.bosch.com (por favor, não enviar e-mails com conteúdo comercial)
Telefone: +55 (19) 2103 4511 Para reivindicar os seus direitos ou para comunicar um caso
de incidentes relacionados a privacidade de dados:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz
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E-mail: DBBR@br.bosch.com (por favor, não enviar e-mails com conteúdo comercial)
Candidatar-se a vagas publicadas no portal de carreiras Bosch
A forma mais fácil de candidatar-se a uma vaga na Bosch é inscrever-se diretamente para
uma vaga publicada no nosso portal de carreiras. A sua candidatura será analisada de acordo
com os nossos processos internos.
As candidaturas em papel são introduzidas manualmente no nosso sistema de gestão de
candidaturas e serão destruídas. Você irá receber um e-mail com indicações para ativar a
sua candidatura, quando esta for colocada manualmente no sistema. Se não for ativada, a
sua candidatura será eliminada em 30 dias após ter sido submetida e os seus dados serão
deletados do nosso sistema de gestão de candidaturas, sendo excluído do processo de
recrutamento e seleção.
Você pode submeter a sua candidatura através dos seus contatos pessoais que trabalham
no Grupo Bosch. Para tanto, deverá entregar a respectiva candidatura ao colaborador do
Grupo, que irá inseri-la no sistema de gestão de candidaturas. Na sequência, você receberá
um e-mail com indicações para ativar a sua candidatura. Se não for ativada, a sua candidatura
será eliminada em 30 dias após ter sido submetida e os seus dados serão deletados do nosso
sistema de gestão de candidaturas, sendo excluído do processo de recrutamento e seleção.
A equipe da Bosch que analisar a sua candidatura conseguirá verificar que a submissão foi
feita por um colaborador da Bosch. Este colaborador poderá ver o estado da sua candidatura,
mas não conseguirá ver detalhes acerca da mesma.
Iremos mantê-lo informado sobre o status da sua candidatura via e-mail. Você poderá editar
ou eliminar os seus dados em qualquer momento do processo de candidatura, mas para tanto
você precisa ter um perfil no SmartRecruiters, que poderá ser criado diretamente no site da
empresa. Ressaltamos que, caso você crie um perfil no SmartRecruiters, a responsabilidade
pelo fornecimento de tais informações é exclusivamente sua, assim como a responsabilidade
pelo uso e armazenamento das informações que você fornecer será exclusivamente da
SmartRecruiters.
As empresas do Grupo Bosch não compartilharão informações com a SmartRecruiters, tendo
em vista que o uso da plataforma não é obrigatório para o processo de candidatura, mas tão
somente caso o candidato opte por editar as informações fornecidas. Por isso,
recomendamos que você leia a Política de Privacidade e Termos de Uso do nosso parceiro
SmartRecruiters.
Durante o processo de candidatura, você receberá alertas, por e-mail, com outras vagas
disponíveis que poderão ser do seu interesse.
Caso você queira manter o seu cadastro no banco de currículos da Bosch, para ser informado
de vagas futuras, você terá que manifestar o seu interesse e aceite no seu cadastramento. A
Bosch manterá o seu cadastro para essa finalidade pelo prazo de 03 anos a contar do
preenchimento da vaga à qual você se candidatou e não foi selecionado. Findo este prazo,
os seus dados serão deletados do banco de dados da Bosch.
Se for pertinente, poderemos, ainda, convidá-lo a fazer parte de uma comunidade de
candidatos ao Grupo Bosch.
Ser membro de uma Comunidade de Candidatos ao Grupo Bosch.

Se você for convidado a integrar uma comunidade de candidatos ao Grupo Bosch, poderá
publicar os seus dados pessoais de forma a que estes sejam visíveis a todos os
departamentos de Recursos Humanos do Grupo Bosch. Poderá aceitar ou recusar participar
nestas comunidades. Se você aceitar integrar uma comunidade Bosch, passará a receber
informações acerca das vagas que surjam futuramente e os seus dados pessoais poderão
ser analisados para verificar possível compatibilidade com as vagas oferecidas. Como
membro da comunidade, poderá contatar diretamente os Recursos Humanos, receber
informação acerca do recrutamento na Bosch ou receber convites para eventos. Você poderá
eliminar o seu perfil na comunidade Bosch a qualquer momento.
Categorias de dados processados
As principais categorias de dados pessoais processados são as seguintes:
- Dados principais (ex.: nome, data de nascimento, nacionalidade, endereço residencial)
- Documentos (ex.: cartas de recomendação, certificados, currículo)
- Dados para despesas de viagens (ex.: dados da conta bancária)
- Contatos (ex.: e-mail, número de celular, IT user ID, gravações de áudio ou vídeo)
- Dados recolhidos durante o uso de sistemas IT (endereço de protocolo de internet, Data e hora,
bem como duração da memorização dos dados)

Pode incluir, ainda, outras categorias de dados pessoais, tais como dados referentes a
questões de saúde. Nesta hipótese, esses dados especiais somente serão processados de
acordo com a legislação vigente, com seu consentimento ou se tiverem sido explicitamente
divulgados por você.
Fontes de dados pessoais
A regra geral é de que a informação pessoal é obtida diretamente pelo próprio candidato
durante o processo de recrutamento e seleção.
O processo de submissão de candidaturas para algumas posições pode envolver gravações
de áudio ou de vídeo. Se assim for, esta informação será solicitada a você durante o processo
seletivo. Estas verificações são feitas de acordo com as regulamentações legais do país. Por
isso, são selecionados cautelosamente prestadores de serviços para este serviço.
Todos os provedores de serviço são obrigados a manter a confidencialidade e respeitar as
disposições legais do país. Provedores de serviço podem ser também outras empresas do
Grupo Bosch.
Transferência de dados após o recrutamento
Se você for aprovado em alguma vaga e aceitar integrar o time Bosch, os seus dados serão
transferidos do nosso sistema de gestão de candidaturas para os sistemas de gestão de
Recursos Humanos, em que serão guardados como dados do colaborador e processados
dessa forma.
Propósitos do tratamento de dados e bases legais
A Bosch e os prestadores de serviços externos contratados tratarão os seus dados pessoais
de acordo com as leis nacionais de proteção de dados e com outras leis aplicáveis. Os seus
dados serão tratados, especialmente, caso, na sequência do processo de recrutamento e
seleção, você venha a se tornar um colaborador de uma entidade legal do Grupo Bosch.

Nesta hipótese, a transferência dos seus dados se dará para diligências pré-contratuais,
conforme acordado entre você e a Bosch.
Os demais tratamentos de dados pessoais se darão mediante o seu prévio consentimento
nos termos deste contrato.

Categorias especiais de dados
Em relação às categorias especiais de dados pessoais, de acordo com o artigo 5.º, II da
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoas, nº. 13.709/2018, que entrará em vigor em
16.08.2020) por exemplo, dados referentes à saúde, este processo será feito de acordo com
os Artigos 11º. ao 13º da LGPD, caso seja necessário processar esses dados para avaliar os
pré-requisitos para ocupar a vaga em questão, conforme o seu prévio consentimento e
compartilhamento de referidos dados na sua candidatura.
Divulgação de dados
Apenas as pessoas envolvidas no processo de candidatura (ex.: gestores e colaboradores
do departamento responsáveis pelo recrutamento (colaboradores de Recursos Humanos)
têm acesso aos seus dados pessoais dentro da entidade legal do Grupo Bosch à qual se
candidatou. No entanto, os dados da sua candidatura poderão ser divulgados em outras
entidades legais, caso se verifique que a sua candidatura se enquadra em outra vaga
disponível no Grupo Bosch. Você será informado sobre esta situação via e-mail e será
necessário o seu prévio consentimento para ativar qualquer candidatura nova.
Iremos divulgar os seus dados pessoais a outros responsáveis pelo tratamento de dados se
a Bosch ou terceiros envolvidos tiverem interesse legítimo nesta divulgação ou se tiver sido
dado o seu consentimento para tal. Você irá encontrar detalhes acerca das bases jurídicas
na seção “Propósitos do tratamento e bases legais”. As outras entidades jurídicas do Grupo
Bosch poderão ser consideradas como terceiras partes envolvidas. Será indicado na
declaração de privacidade de dados se ocorrer a divulgação dos dados a terceiros com base
em um interesse legítimo. Em alguns casos, a Bosch recorre aos serviços de vários
prestadores para cumprir obrigações contratuais ou estatutárias. Você irá encontrar uma lista
dos prestadores de serviços contratados na seção “Prestadores de serviços contratados (que
podem proceder ao tratamento de dados) ”.
Poderemos ainda divulgar os seus dados pessoais a outros destinatários fora do Grupo
Bosch, se for necessário para cumprir obrigações contratuais ou legais.
Prestadores de serviços contratados (que podem proceder ao tratamento de dados)
A Bosch seleciona cautelosamente os prestadores de serviços e monitora-os regularmente
para assegurar que os seus dados pessoais estão em segurança. A Bosch assegura que
todos os prestadores de serviços cumprem com os requisitos de confidencialidade e com as
obrigações legais. Outras entidades legais do Grupo Bosch podem ser consideradas
prestadoras de serviços.
Na tabela que se segue pode encontrar-se uma lista dos prestadores de serviços contratados
pela Bosch:

Prestadores de Serviços
SmartRecruitres
GmbH
Dircksenstrasse
47
10178
Berlin,
Germany
SmartRecruiters
SP.
Zo.o.
Fabryczna 20, 31 - 553 Kraków,
Poland
SmartRecruiters
Inc.
255 Bush Street, San Francisco, CA
94104, USA
PRÉSUMÉ Serviços de Tecnologia
em
Recursos
Humanos
Alameda dos Anapurus, 1.440 15
andar, São Paulo / SP
MC Consultores em Recursos
Humanos e comércio de livros Ltda.
Rua Irma Serafina, 883, Centro
Campinas / SP
Nossa Serviços Temporários e
Gestão de Pessoas Ltda, Rua
Conselheiro
Laurindo,
2189,
Rebouças, Curitiba / PR

Tipos de tratamento de dados
Provisão e desenvolvimento contínuo da plataforma
cloud (Software as a Service) para o processamento
acima mencionado. Processamento de dados
pessoais

Tratamento de dados pessoais de entrevista por
vídeo

Tratamento de dados pessoais de entrevistas

Tratamento de dados pessoais de entrevistas

Divulgação fora do Território Brasileiro
A Bosch divulga os seus dados pessoais para prestadores de serviços ou Grupos que se
localizam fora do território brasileiro.
Duração do armazenamento; períodos de retenção
A Bosch elimina os seus dados pessoais quando estes não forem mais necessários para os
propósitos acima mencionados.
Após a conclusão do processo de candidatura, os seus dados pessoais continuarão
guardados, tal como obriga a lei nacional. Durante o período em que os seus dados estiverem
guardados, poderão ser solicitadas ou comunicadas alterações. Se for um membro de uma
comunidade de candidatos Bosch, você poderá eliminar o seu perfil a qualquer momento.
Segurança durante o tratamento de dados
A Bosch garante a aplicação de todas as medidas técnicas e organizacionais necessárias
para assegurar a segurança e a proteção dos seus dados pessoais, especialmente os riscos
de destruição involuntária ou ilegal, a manipulação, a perda, a alteração, a divulgação ou o
acesso por partes não autorizadas. Estamos constantemente melhorando as medidas de
segurança e mantendo-as tão atualizadas quanto possível.
Direitos dos candidatos:
Se desejar informar-se acerca de algum dos seus direitos, por favor consulte a seção de
Contatos. Quando nos contatar, por favor certifique-se que pode ser identificado facilmente.
Direito de Acesso:
Está autorizado a receber informação acerca do tratamento dos seus dados. Pode exercer o
direito ao acesso a qualquer dado pessoal seu processado por nós, mediante comprovação
de identidade.

Direito à retificação ou eliminação:
Poderá exigir a correção de seus dados ou completar informação sobre os seus dados
pessoais, caso estes estejam incompletos, bem como requerer a eliminação dos mesmos;
desde que os requisitos legais sejam cumpridos.
Isto não se aplica a informação relacionada com faturamento ou contabilidade ou a dados
que estejam sujeitos a períodos de retenção legais. Se o acesso a esses dados não for
pedido, o processamento dos dados será restrito (consulte abaixo).
Restrições ao tratamento:
Garantidos os requisitos legais, você pode restringir os dados que serão tratados pelo Grupo
Bosch, por meio de declaração na própria plataforma.
Objeção ao tratamento de dados:
Você tem o direito de se opor, em qualquer momento, ao tratamento dos seus dados. Nesse
caso, deixaremos de tratar a sua informação, salvo disposição em contrário na legislação e
questões de Ordem Pública.
Objeção ao tratamento de dados
Você poderá solicitar, a qualquer momento, que o grupo Bosch encerre o tratamento dos seus
dados. Nesse caso, deixaremos de processar os seus dados, salvo disposição em contrário
na legislação e questões de Ordem Pública.
Eliminar o consentimento:
Se nos deu consentimento para tratarmos os seus dados, você poderá retirar esse
consentimento a qualquer momento, o que produzirá efeitos futuros. Desta forma, a
revogação do seu consentimento não terá efeitos legais no tratamento de informações
anterior ao seu pedido.
Portabilidade de dados:
Tem o direito de receber a sua informação de forma estruturada, comumente utilizada e
escrita a computador e / ou – se tecnicamente for possível – exigir a transferência desses
dados para terceiros.

Anexo 1

País
Argentina

Brasil

Chile
Colombia
Ecuador
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

Entidade Legal
DCAR
RBAR
ASBR
BISB
BMS
DCBR
INRB
PABR
PREV
RBLA
TTBR
UCBR
BLIFE
DCCL
RBCL
RBCO
RBEQ
RBPA
RBPC
RBPY
DCPE
RBPE
RBUY
DCVE
RBVE

Nome Entidade Legal
Bosch Rexroth S.A.I.C.
RB Argentina
RB Direção Automotiva Ltd
Bosch Soluções Integradas
BMS
Bosch Rexroth Ltda.
Robert Bosch Institute
PABR
Previbosch
Robert Bosch Ltda
Bosch Termotecnologia LTD
UCBR
BOSCHPREV SOC. PREV. PRIV
Bosch Rexroth Chile S.p.A
Robert Bosch S.A.TTCL
Robert Bosch Ltda: RBCO
Robert Bosch Ltda: RBEQ
Robert Bosch Panamá S.A.
RB Panama Colon S.A
RB Sociedad Anónima
DCPE-Drive & Control Peru
RB Peru
Robert Bosch Uruguay S.A
Bosch Rexroth S.A. (Holdi
RB Venezuela

Cidade
Carapachay
Buenos Aires
Sorocaba
Campinas
Campinas
Itatiba
Campinas
Barueri-Alphaville
Campinas
Curitiba
Barueri-Alphaville
Campinas
Campinas
Santiago de Chile
Santiago de Chile
Bogota
Guayaquil
Panama City
Colon
Asuncion
Lima
Lima
Montevideo
Caracas
Caracas

