
AVISO DE PRIVACIDADE DE DADOS

ANDWHERE LTDA (“ANYWHERE”) preocupa-se em dar transparência aos titulares de Dados
Pessoais sobre as informações coletadas e tratadas por nós. A proteção dos dados pessoais
dos nossos parceiros está entre as nossas prioridades, tornando o nosso compromisso com
vocês cada vez mais sério e fortalecendo a confiança dentro das nossas relações.

Sendo assim, este documento tem como objetivo informá-los sobre quais são os dados
pessoais utilizados e tratados pela ANYWHERE, suas finalidades e quais são os seus direitos
enquanto titulares e como exercê-los conosco.

Recomendamos a leitura com atenção e, em caso de dúvidas, consulte o canal de contato
apropriado ao final deste documento. Adicionalmente, é importante a releitura destas
informações periodicamente, uma vez que este Aviso de Privacidade poderá sofrer alterações.

1.Definições

Controlador: é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as
decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais.

Dados Pessoais: qualquer informação relacionada à pessoa natural, direta ou indiretamente,
identificada ou identificável.

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (“Encarregado”): pessoa indicada pela
Anywhere para ser a responsável por garantir o atendimento de seus direitos e esclarecer
dúvidas sobre o Tratamento de seus Dados Pessoais.

Finalidade: motivo pelo qual o Dado Pessoal será tratado, ou objetivo que se pretende atingir
com o Tratamento dos Dados.

Operador: é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
Tratamento de Dados Pessoais em nome do controlador.

Terceiro: refere-se, mas não está limitado, a toda e qualquer pessoa física ou jurídica, com a
qual a Anywhere se relacione ou venha a se relacionar, por exemplo, prestador de serviços,
fornecedor, consultor, cliente, parceiro de negócio, terceiro contratado ou subcontratado,
locatário, cessionário de espaço comercial, independentemente de contrato formal ou não,
incluindo aquele que utiliza o nome da Anywhere para qualquer fim ou que presta serviços,
fornece materiais, interage com Funcionário Público, com o Governo ou com outros Terceiros
em nome da Anywhere.



Titular: Pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais, tais como clientes,
colaboradores, contratados e você.

Tratamento: Toda operação realizada com Dados Pessoais dentro de seu ciclo de vida, como
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Toda vez que houver menção aos termos “ANYWHERE”, “nós” ou “nossos”, estamos nos
referindo à ANYWHERE; de igual modo, toda vez que houver menção aos termos “você, “seu”
ou “sua”, estamos nos referindo a você, Titular.

2. QUAIS DADOS PESSOAIS NÓS COLETAMOS E SUA UTILIZAÇÃO?
A ANYWHERE poderá coletar dados que o identifiquem ou o tornem identificável (“dados
pessoais”), como por exemplo o nome, e-mail, CPF, dados de identificação, filiação, telefone, IP
registrado por meio de formulários de contato, empresa vinculada, data de nascimento, cargo e
endereços, de acordo com as informações, serviços ou interação que você pretender ter
conosco, sendo referidas informações utilizadas com finalidades pré-determinadas, tais como:

● Prestar serviços especializados;
● Para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato
do qual seja parte titular, a pedido do titular dos dados;
● Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
● Para atender contatos legítimos, feitos por meio dos canais de comunicação da
ANYWHERE;
● Para interagir com usuários que tenham interesse em nossos serviços e áreas de
atuação, por meio de cadastro para download de conteúdo, para recebimento de informativos
ou participação de eventos, palestras ou reuniões;
● Para apresentar a ANYWHERE e contatá-lo com o objetivo de prestação de serviços ou
realização de parcerias;
● Para realizar outros tratamentos de dados lícitos, previamente definidos e necessários
para a prestação de serviços e atendimento dos objetivos da empresa.

A ANYWHERE se compromete a utilizar os dados pessoais apenas para finalidades legítimas e
sempre vinculada à uma base legal apropriada para todo e qualquer tipo de tratamento.

A ANYWHERE não coleta dados de menores de idade, caso sejam localizados dados dessa
natureza em nosso banco de dados, estes serão imediatamente excluídos.



3. COM QUEM SEUS DADOS PESSOAIS SÃO COMPARTILHADOS?
Compartilhamos os seus Dados Pessoais apenas para Finalidades específicas e legítimas,
sempre de acordo com a legislação de privacidade e proteção de dados aplicável, conforme
descrito abaixo:

Provedores de Serviços, Parceiros de Negócios e Outros: A ANYWHERE pode: (i)
compartilhar suas informações de contato com nossos confiáveis parceiros de negócios, os
quais podem entrar em contato com você a respeito de processos de recrutamento e seleção
ou serviços que possam ser relevantes para você; e (ii) compartilhar seus Dados Pessoais com
outros Terceiros com o propósito de fornecer o Serviço a você. Se fizermos isso, tais parceiros
de negócios e outros Terceiros serão obrigados a manter suas informações confidenciais e
adotar os mesmos procedimentos e nível de proteção que a Anywhere adota. Também
podemos armazenar Dados Pessoais em locais externos nas dependências da Pipefy (nossos
sistema de gestão de recrutamento).

Comercialização: A ANYWHERE não realiza venda ou comercialização dos dados coletados
nas interações que você tenha conosco, entretanto, poderemos compartilhar tais dados com
outros agentes de tratamento para finalidade exclusiva de executar os serviços oferecidos pela
ANYWHERE, os descritos no tópico acima e em lei.

Cumprimento das Leis e Solicitações de Aplicação da Lei e Proteção dos Direitos da
ANYWHERE: A ANYWHERE pode divulgar seus Dados Pessoais se necessário por lei ou
intimação ou se acreditarmos que é razoavelmente necessário cumprir uma lei, regulamento ou
solicitação legal; para proteger a segurança de qualquer pessoa; para lidar com fraudes,
segurança ou questões técnicas; ou para proteger os direitos ou propriedades da ANYWHERE.

Na hipótese de compartilhamento de dados pessoais com outros agentes de tratamento, a
ANYWHERE sempre os avaliará com rigor, avaliando se os mesmos estão adequados à
legislação e dentro dos parâmetros previstos na Política e tomando as medidas necessárias
para que estes utilizem os dados respeitando as finalidades de coleta.

Informações adicionais sobre o compartilhamento de dados podem ser solicitadas diretamente
ao Encarregado de dados, pelos meios eletrônicos fornecidos abaixo.

4. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
Nos casos em que haja necessidade de transferência internacional de dados pessoais para
outros países, a ANYWHERE se compromete a contratar apenas fornecedores que adotem

medidas de segurança e boas práticas compatíveis com nível de proteção estabelecido pela
legislação brasileira e internacional conforme regulamentação pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados – ANPD.



Na falta de regulamentação específica, a ANYWHERE se compromete a trabalhar somente
com empresas aderentes às demais normas de proteção de dados internacionais, empresas
cujos contratos contenham cláusulas específicas para as transferências, bem como restringir a
transferência apenas ao necessário para cumprimento das obrigações estabelecidas.

5. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS?
Você, titular dos dados pessoais, possui os seguintes direitos relativos às suas informações
pessoais:

● Saber se há algum tratamento com seus dados pessoais e quais dados são tratados;
● Corrigir ou solicitar a correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou

desatualizados;
● Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos;
● Solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de produtos ou serviços similares;
● Solicitar a eliminação dos dados coletados e utilizados com base no seu consentimento;
● Quando a atividade de tratamento necessitar do seu consentimento, você pode se

negar a consentir. Nesse caso, lhe informaremos sobre as consequências da negativa
do seu consentimento;

● Obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a NSTECH
compartilha os seus dados;

● Revogar o seu consentimento, quando a atividade de tratamento se der mediante a sua
coleta.

● Além disso, você pode exercer outros direitos que lhe são conferidos por lei.

Para exercer os direitos acima, ou qualquer outro garantido por lei, entre em contato conosco
pelo e-mail privacidade@anywhererecruiting.com.br.

Para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, temos o canal de assistência do nosso
Encarregado que responderá dentro do prazo legal informado por lei.

Após recebermos a notificação de que você revogou o seu consentimento, não trataremos mais
suas informações para o propósito(s) para o qual você originalmente consentiu.

6. DADOS DE NAVEGAÇÃO (COOKIES)
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados pelo site ao computador do usuário e que
nele ficam armazenados, com informações relacionadas à navegação do site.

Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas pelo navegador
do usuário para que nosso servidor possa lê-las posteriormente. Podem ser armazenados, por
exemplo, dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário, bem como seu local e horário de
acesso ao site.



Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam extraídos do disco rígido
do usuário, não sendo possível, ainda, que, por meio deles, se tenha acesso a informações
pessoais que não tenham partido do usuário ou da forma como utiliza os recursos do site.

É importante ressaltar que nem todo cookie contém informações que permitam a identificação
do usuário, sendo que determinados tipos de cookies podem ser empregados simplesmente
para que o site seja carregado corretamente ou para que suas funcionalidades funcionem do
modo esperado.

As informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam identificar um usuário
são consideradas dados pessoais. Dessa forma, todas as regras previstas nesta Política de
Privacidade também lhes são aplicáveis.

Cookies utilizados
O site utiliza os cookies abaixo:

Google Analytics: permite analisar a interação dos usuários. Ele coleta cookies primários,
dados relacionados ao dispositivo e ao navegador, endereço IP e as atividades no site/app para
obter estatísticas sobre o comportamento dos usuários. Leia mais
em: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pt-BR/
RD Station: utiliza cookies no navegador dos usuários para monitorar comportamentos e
otimizar sua experiência. Leia mais
em: https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/360043909071-Orienta%C3%A7%C3%B5es-
sobre-o-uso-de-cookies/

O usuário poderá se opor ao registro de cookies pelo site, bastando que desative esta opção
no seu próprio navegador ou aparelho.

A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas ferramentas e
funcionalidades do site, comprometendo seu correto e esperado funcionamento. Outra
consequência possível é remoção das preferências do usuário que eventualmente tiverem sido
salvas, prejudicando sua experiência.

A seguir, são disponibilizados alguns links para as páginas de ajuda e suporte dos navegadores
mais utilizados, que poderão ser acessadas pelo usuário interessado em obter mais
informações sobre a gestão de cookies em seu navegador:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

s/

Safari:
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pt-BR
https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/360043909071-Orienta%C3%A7%C3%B5es-sobre-o-uso-de-cookies
https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/360043909071-Orienta%C3%A7%C3%B5es-sobre-o-uso-de-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac


Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&hlrm=pt/

Mozila Firefox:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam/

Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

7. POR QUANTO TEMPO A ANYWHERE TRATA OS SEUS DADOS PESSOAIS?
Os seus dados pessoais serão retidos conosco pelo período de 3 (três) anos, a menos que um
período de retenção mais longo seja necessário para cumprir obrigações legais, resguardar os
direitos da ANYWHERE ou cumprir acordos judiciais/extrajudiciais.

Para determinar o período de retenção de seus dados pessoais, a ANYWHERE considera os
seguintes critérios:
● Se há uma obrigação legal, contratual ou outra de reter dados pessoais, ou se são
necessários para fins de investigação ou litígio;
● Se são necessários para manter registros comerciais e financeiros precisos.

8. COMO A ANYWWHERE MANTÉM OS SEUS DADOS SEGUROS?
A ANYWHERE adota políticas e procedimentos rigorosos que determinam como os dados
pessoais devem ser tratados. Tais normas têm como objetivo garantir o tratamento adequado e
lícito de dados pessoais, possibilitando o acesso desses dados por seus colaboradores para se
manter atualizado quanto às normas internas da companhia sobre esse tema.

Adota, também, medidas técnicas aptas a manter os seus dados pessoais seguros e
protegidos de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição,
perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito,
sempre à luz das regras aplicáveis de proteção de dados e segurança da informação.

As medidas de segurança da ANYWHERE são continuamente monitoradas e revisadas de
acordo com os avanços tecnológicos e recursos organizacionais.

9. Atualizações deste aviso
Se alterarmos nosso Aviso de Privacidade e você for nosso cliente ou estiver cadastrado em
nosso mailing, iremos lhe enviar um email comunicando sobre a atualização. Além disso,
postaremos essas alterações nesta página para mantê-lo ciente das informações que
coletamos, como as usamos e em quais circunstâncias podemos divulgá-la. As alterações
neste Aviso de Privacidade são aplicáveis quando as publicamos nesta página.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&hlrm=pt
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


10. Contato
Se você tiver dúvidas sobre como a ANYWHERE trata os seus dados pessoais, entre em
contato com o nosso Departamento de Privacidade, por meio do e-mail:
privacidade@anywhererecruiting.com

Última atualização: 19 de janeiro de 2021.
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