Aviso de privacidade do candidato da Elanco
Última atualização: Janeiro de 2021
A Elanco Animal Health Inc. e suas afiliadas (“Elanco”) vão utilizar os Dados pessoais que você enviar de
acordo com este Aviso de privacidade do candidato (“Aviso”). Ao enviar minha candidatura e/ou
fornecer dados pessoais, compreendo que as informações que eu fornecer serão transferidas para os
EUA e também poderão ser transferidas para outros países, além do meu país de residência, para
consideração para contratação. Também compreendo que posso exercer meus direitos individuais a
qualquer momento, conforme detalhado neste Aviso.
A Elanco Animal Health Inc., e suas afiliadas (“Elanco”), valoriza a sua confiança e está comprometida
com a gestão, utilização e proteção responsáveis de Dados pessoais. Ao criar e preencher sua
candidatura, a Elanco pode coletar ou vai coletar dados sobre você, seu possível relacionamento com a
Elanco ou seu histórico de trabalho anterior. A Elanco se refere a tais dados como “Dados pessoais”.
Este Aviso descreve as práticas da Elanco em relação aos Dados pessoais que podem ser coletados por
meio deste site ou por outros meios em relação à sua candidatura a vagas de trabalho na Elanco.
Coleta de dados
Dados que você fornece
A Elanco pode coletar os seguintes dados em relação à sua candidatura:
•
•
•
•
•
•
•
•

nome, endereço, telefone, endereço de e-mail e outros dados de contato
nome de usuário e senha para facilitar sua candidatura
status de autorização de trabalho
CV, currículo, carta de apresentação, experiência profissional anterior e dados acadêmicos
habilidades e capacidades
licenças profissionais e outras licenças, autorizações e certificações relacionadas ao trabalho
mantidas
dados relacionados a referências
quaisquer outros dados que você optar por fornecer à Elanco (como, entre outros, preferências
de trabalho, disposição para mudar de local, salário atual e desejado, prêmios ou associações
profissionais)

A Elanco solicita que você evite enviar dados que possam se qualificar como dados confidenciais de
acordo com a legislação aplicável, salvo quando esses dados forem legalmente exigidos ou permitidos.
Isso inclui dados sobre condições biométricas, médicas ou de saúde, dados genéticos, de origem racial e
étnica, identidade de gênero, práticas sexuais ou orientação sexual, crenças religiosas, filosóficas ou
ideológicas, opiniões políticas, filiação sindical, inclusive pontos de vista e atividades, informações sobre
medidas da previdência social, processos administrativos ou criminais e sanções. Dados pessoais
confidenciais podem requerer um nível extra de proteção ou maior dever de cuidado. Dados pessoais
confidenciais incluem categorias especiais de dados, conforme definido pela Regulação Geral de
Proteção de Dados (RGPD).

Às vezes, os Dados pessoais que você fornece à Elanco, inclusive seus históricos acadêmicos, podem
incluir os dados mencionados no parágrafo anterior. Quando este for o caso, você autoriza
expressamente a Elanco a processar tais dados para os objetivos da sua candidatura.
Quaisquer dados que você enviar por meio deste site precisam ser verdadeiros, completos e não
enganosos. Enviar dados incorretos, incompletos ou enganosos pode causar a rejeição da sua
candidatura durante o processo, ou ação disciplinar, inclusive a rescisão imediata do contrato de
trabalho, se você for um funcionário atual da Elanco. Além disso, você é responsável por assegurar que
os dados que você enviar não estejam em violação dos direitos de terceiros.
Se você fornecer à Elanco Dados pessoais de uma referência ou qualquer outro indivíduo como parte de
sua candidatura, você é responsável por assegurar que tem o direito de fornecer esses dados à Elanco.
Dados de outras fontes
A Elanco pode obter dados sobre você a partir de suas referências ou de um relatório de verificação de
antecedentes em relação à sua candidatura, conforme permitido pela legislação aplicável. A Elanco
também pode coletar “Outros dados”; dados que geralmente não revelam sua identidade específica ou
não se relacionam diretamente a um indivíduo. Na medida em que Outros dados revelarem sua
identidade específica ou se relacionarem a um indivíduo, trataremos Outros dados como Dados
pessoais. Outros dados incluem:
•
•
•
•
•

dados de navegador e dispositivo
dados de utilização do aplicativo
dados coletados por meio de cookies, pixel tags e outras tecnologias
dados demográficos e outros dados fornecidos por você
dados agregados

Utilização e divulgação de dados
A Elanco coleta e processa dados sobre você pelos seguintes motivos:
•
•
•
•
•

porque você fornece voluntariamente esses dados
porque esses dados são necessários para tomar medidas, mediante sua solicitação, antes de
celebrar o contrato de trabalho
porque esses dados são de particular importância para a Elanco e a empresa tem um interesse
legítimo específico nos termos da legislação para processá-los
para estar em conformidade com uma obrigação legal
quando for necessário para proteger os interesses vitais de qualquer pessoa

Quando o processamento se referir aos dados que você forneceu voluntariamente à Elanco, ou o
processamento for com base no seu consentimento, você poderá retirar seu consentimento, a qualquer
momento. Caso queira retirar seu consentimento, entre em contato por meio do email Privacy@ElancoAH.com.

Os dados que você enviar por meio deste site serão utilizados para os objetivos globais de
recrutamento, gerenciamento e planejamento de pessoal da Elanco, conforme permitido pela legislação
aplicável, inclusive:
•
•
•
•
•
•
•

para processar sua candidatura
para avaliar suas capacidades e qualificações para um trabalho
para realizar verificações de referência
para responder às suas consultas, comunicar com você sobre a sua candidatura e enviar
informações sobre este site e alterações nos termos e políticas da Elanco
para cumprir ou monitorar a conformidade com qualquer lei ou regulação aplicável
para realizar verificações de antecedentes, conforme adequado, se a Elanco lhe oferecer um
cargo
para preservar outros interesses legítimos da Elanco, por exemplo, para objetivos
administrativos da empresa, relatórios de gerenciamento agregados, treinamento interno e
conforme geralmente exigido para a realização dos negócios na Elanco

Os seus dados serão adicionados ao banco de dados de candidatos da Elanco e podem ser utilizados
para considerar você para oportunidades na Elanco além daquelas para as quais você se candidatou.
Caso não queira que a Elanco faça isso, entre em contato com a Elanco pelo e-mail
elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Se você for contratado pela Elanco, os Dados pessoais
coletados em relação a sua candidatura podem ser incorporados ao sistema de recursos humanos da
Elanco e podem ser utilizados para gerenciar o processo de nova contratação; qualquer um desses
dados pode se tornar parte do seu cadastro funcional e pode ser utilizado para outros objetivos
relacionados à contratação, de acordo com a legislação aplicável.
Entretanto, se você não fornecer os dados necessários para apoiar a sua candidatura, a Elanco pode não
ter a capacidade de considerá-la.
A Elanco pode compartilhar Dados pessoais com afiliadas envolvidas na avaliação de candidatos para um
determinado cargo. A Elanco permanece responsável pelos Dados pessoais utilizados em conjunto com
as afiliadas. A Elanco vai disponibilizar os dados a membros da equipe que tenham uma necessidade
comercial de conhecer os dados, de acordo com as nossas políticas, inclusive equipes dos
departamentos de recrutamento, recursos humanos e tecnologia da informação e do departamento
responsável pelo cargo ao qual você está se candidatando. Uma lista das empresas afiliadas que podem
processar seus Dados pessoais está disponível mediante solicitação (consulte a seção “Fale conosco” no
final desta política).
A Elanco pode compartilhar Dados pessoais com provedores de serviços terceiros que prestam serviços
como hospedagem e operação deste site, assistência de recrutamento, processamento de verificação de
antecedentes e serviços semelhantes.
A Elanco também pode transferir dados a terceiros no caso de qualquer reorganização, fusão, venda,
empreendimento conjunto, cessão, transferência ou outra alienação de toda ou qualquer parte dos
negócios, ativos ou ações da Elanco (inclusive em relação a qualquer processo de falência ou
semelhante).

A Elanco também pode utilizar e compartilhar Dados pessoais conforme a empresa acreditar ser
necessário ou adequado: (a) de acordo com a legislação aplicável, inclusive leis fora do seu país ou
região; (b) para estar em conformidade com processos legais; (c) responder a solicitações de
autoridades públicas e governamentais, inclusive autoridades públicas e governamentais fora do seu
país ou região de residência e atender às exigências de agências de aplicação da lei ou agências de
segurança nacional; (d) para aplicar os termos e condições da Elanco; (e) para proteger as operações da
Elanco ou de qualquer uma de nossas afiliadas; (f) para proteger os direitos, privacidade, segurança ou
propriedade da Elanco e/ou de nossas afiliadas, seus ou de outras pessoas; e (g) para permitir que a
Elanco busque recursos disponíveis ou limite os danos que a Elanco possa sofrer.
A divulgação de seus Dados pessoais pode incluir a transferência de Dados pessoais para outros países.
Se você estiver no Espaço Econômico Europeu (EEE), isso pode incluir países fora do EEE. Alguns desses
países são reconhecidos pela Comissão Europeia como locais que fornecem um nível adequado de
proteção, de acordo com as normas do EEE. Quanto às transferências para outros países, a Elanco
implementou medidas adequadas, como acordos de transferência de dados e/ou cláusulas contratuais
padrão, para proteger os seus dados.
Retenção de dados
A Elanco vai reter os Dados pessoais pelo período necessário para cumprir os objetivos descritos neste
Aviso, a menos que um período de retenção mais longo seja exigido ou permitido pela legislação. A
Elanco também pode reter seus dados para o objetivo de considerar se suas habilidades são adequadas
para outras oportunidades de trabalho. Caso não queira que a Elanco mantenha seus Dados pessoais
para esse objetivo, entre em contato pelo e-mail elanco_talent_acquisition@elancoah.com. A Elanco
pode remover Dados pessoais de contas inativas do nosso banco de dados, sujeito a quaisquer
obrigações legais ou regulatórias aplicáveis. Além disso, a Elanco pode excluir Dados pessoais sobre você
(inclusive seu CV/currículo) do banco de dados da empresa a qualquer momento e sem indicar o motivo.
Portanto, guarde sua própria cópia dos Dados pessoais que você forneceu à Elanco.
Coleta passiva de dados: Cookies e tecnologias semelhantes
A Elanco e seus provedores de serviços podem utilizar “cookies” e tecnologias semelhantes neste site.
Para obter mais informações, consulte a Declaração de privacidade e cookies da Elanco no site
privacy.elanco.com.
Acesso e correção
Você pode acessar, revisar e alterar seus Dados pessoais armazenados aqui fazendo log-in novamente
neste site e atualizando os dados da sua conta. O perfil atualizado será utilizado como padrão na
próxima vez que você se candidatar a uma vaga utilizando sua conta on-line. Observe que quaisquer
alterações feitas ao seu perfil poderão ser visualizadas pela Elanco. Para alterar os Dados pessoais que
você já enviou para consideração para um cargo específico, atualize seu perfil e reenvie sua candidatura
a esse cargo. Caso ocorra qualquer alteração aos seus Dados pessoais ou se estiverem incorretos, a
Elanco incentiva que você os atualize imediatamente.
Além dos dados existentes no seu perfil, você pode, quando permitido pela legislação aplicável, solicitar
acesso, correção, restrição, exclusão e portabilidade dos Dados pessoais que a Elanco tiver sobre você. A

Elanco vai responder à sua solicitação de acordo com a legislação aplicável. Caso queira fazer uma
solicitação em relação a Dados pessoais que tenha nos fornecido anteriormente, ou se quiser receber
uma cópia eletrônica dos seus Dados pessoais para transmitir para outra empresa (na medida em que a
lei lhe conceda esses direitos), acesse nossos Links de direitos individuais e preencha o formulário
aplicável abaixo.
o
o
o
o
o

Formulário de solicitação de direitos individuais na Europa
Formulário de solicitação de direitos individuais nos EUA
Formulário de solicitação de direitos individuais internacional
Formulário de solicitação de direitos individuais de consumidores na Califórnia (EUA)
Formulário de solicitação de “não vender dados” de consumidores na Califórnia e
Nevada (EUA)

Em sua solicitação, explique claramente quais Dados pessoais você gostaria de acessar ou alterar, se
quer que os Dados pessoais fornecidos à Elanco sejam suprimidos do banco de dados da empresa ou
informe à Elanco quais limitações gostaria de implementar em relação à utilização dos seus dados
pessoais pela Elanco. Para sua proteção, a Elanco pode implementar solicitações somente em relação
aos dados associados ao endereço de e-mail que você utiliza para enviar a sua solicitação à Elanco e
pode ser necessário verificar a sua identidade antes que possamos implementar a sua solicitação. A
Elanco vai tentar atender a essa solicitação assim que razoavelmente praticável. Observe que
determinados Dados pessoais podem estar isentos de tais direitos de acesso, correção ou supressão, de
acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.
Caso tenha dúvidas ou sobre o formulário ou o nosso processo, fique à vontade para entrar em contato
conosco pelo e-mail privacy@elancoAH.com.
Você pode apresentar uma reclamação sobre a forma como a Elanco processa seus Dados pessoais
junto à autoridade de proteção de dados em seu país ou região. Para obter dados de contato, consulte a
seção “Informações adicionais” abaixo.
Segurança
A Elanco tem por objeto utilizar medidas organizacionais, técnicas e administrativas razoáveis para
proteger os Dados pessoais internamente. Infelizmente, nenhum sistema de transmissão ou
armazenamento de dados é 100% seguro. Se você tiver motivos para acreditar que sua interação com a
Elanco não é mais segura (por exemplo, se achar que a segurança de qualquer conta que possa ter com
a Elanco foi comprometida), notifique imediatamente a Elanco sobre o problema, de acordo com a
seção “Fale conosco” abaixo.
Não envie dados confidenciais para a Elanco por e-mail. É de sua responsabilidade exclusiva tomar o
cuidado adequado sempre que se comunicar com a Elanco.
Links para sites de terceiros
Este site pode conter links para outros sites. Esta Declaração não aborda, e a Elanco não é responsável
pela privacidade, dados ou outras práticas de terceiros, inclusive qualquer terceiro que operar qualquer
site ou serviço para o qual este site tiver links. A inclusão de um link neste site não implica endosso do

site ou serviço pela Elanco ou nossas afiliadas. A Elanco recomenda que você leia os avisos legais
publicados nesses sites, inclusive as respectivas políticas de privacidade.
Legislação aplicável à candidatura a vagas
Este site permite que você se candidate a vagas em todo o mundo, como um benefício da função de
recrutamento global centralizada da Elanco. Este site é operado a partir dos EUA. Desta forma,
quaisquer Dados pessoais que você enviar para este site serão coletados nos EUA e estarão sujeitos às
leis dos EUA. Entretanto, se a Elanco compartilhar seus Dados pessoais com uma afiliada situada em
outro país ou região, em sua capacidade como potencial empregador, a afiliada vai tratar os seus Dados
pessoais de acordo com este Aviso. Quaisquer decisões de contratação ou outras decisões trabalhistas
relacionadas serão tomadas pela afiliada contratante, de acordo com as leis do país ou região onde o
trabalho estará situado.
Crianças
Este site não se destina a ser utilizado por indivíduos com idade inferior à idade legal de trabalho, em
consonância com a legislação aplicável. Solicitamos que tais indivíduos não forneçam Dados pessoais
por meio deste site.
Equipe atual da Elanco
Se você trabalhar atualmente para a Elanco ou uma de suas afiliadas, você precisa ser elegível para se
candidatar a outro cargo na Elanco por meio do Site de carreiras. Se você aceitar esse cargo, seus
programas de benefícios e políticas de Recursos Humanos podem ser alterados. Consulte o gerente de
RH responsável pelo novo cargo em relação à elegibilidade de candidatura, programas de benefícios e
políticas de RH aplicáveis a esse cargo.
Este site não se destina à distribuição ou utilização por qualquer pessoa física ou jurídica em qualquer
jurisdição ou país onde essa distribuição ou utilização seja contrária às leis ou regulações locais.
Certificação do Escudo de Proteção da Privacidade anterior
1.

Certificação do Escudo de Proteção da Privacidade

Apesar de a Estrutura do Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA não poder mais ser utilizada para a
transferência de informações pessoais, a Elanco continua a estar em conformidade com todas as
obrigações desta Estrutura e é certificada pelas estruturas do Escudo de Proteção da Privacidade UEEUA e Suíça-EUA ( ), em relação à coleta, utilização e retenção de informações pessoais transferidas do
EEE, da Suíça e do Reino Unido para os EUA. Nossas certificações estão disponíveis
em: www.privacyshield.gov/list . Para obter mais informações sobre os princípios do Escudo de
Proteção da Privacidade, acesse: www.privacyshield.gov. É possível solicitar a nossa Política de
Privacidade do Escudo de Proteção da Privacidade pelo e-mail privacy@elancoAH.com.
Conforme explicado na seção “Como entrar em contato conosco”, se você tiver dúvidas ou reclamações
sobre o nosso processamento de suas Informações pessoais de acordo com o Escudo de Proteção da
Privacidade ou outra estrutura de transferência adequada, ou quiser ver suas Informações pessoais que

a Elanco U.S. processa e solicitar a correção, alteração ou exclusão desses dados, entre em contato
conosco preenchendo um Formulário de solicitação de direitos de titulares de dados por meio do
seguinte link de URL: https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e02e040900827
Ou, nos EUA, você pode ligar gratuitamente para a Elanco pelo telefone +1 (888) 545-5973
Ou enviar um e-mail para privacy@elancoAH.com

Alterações ao Aviso
A Elanco se reserva o direito de alterar este Aviso a qualquer momento para abordar futuros
desenvolvimentos da Elanco, deste site, assim como alterações no setor ou tendências legais. A Elanco
vai publicar o Aviso revisado neste site ou anunciar a alteração na página inicial deste site. É possível
determinar quando o Aviso foi revisado consultando a legenda “Última atualização” no início deste
Aviso. Quaisquer alterações entrarão em vigor após a publicação do Aviso revisado neste site. Ao
continuar a utilizar este site após essas alterações ao Aviso, vamos considerar que você concorda com
essas alterações. Se você não concordar com os termos deste Aviso, no todo ou em parte, pode optar
por não continuar a utilizar este site.

Fale conosco
Caso tenha dúvidas sobre este Aviso de privacidade, entre em contato conosco pelo email privacy@elancoAH.com ou por correio:
Elanco Animal Health
Global Privacy
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 EUA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Você também pode:
•Entrar em contato com nosso diretor de proteção de dados responsável pelo seu país ou região
pelo e-mail privacy@elancoAH.com. No e-mail, indique o país do qual você está entrando em
contato conosco.
•Apresentar uma reclamação junto a uma autoridade de proteção de dados do seu país ou
região, ou mediante a ocorrência de uma suposta violação das leis de proteção de dados
aplicáveis em http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .

CONFIRMAÇÃO
Ao enviar minha candidatura, confirmo que li e compreendi este Aviso de privacidade conforme descrito
acima, e compreendo as disposições relativas à coleta, utilização, transferência e divulgação dos meus
Dados pessoais, conforme descrito neste Aviso de privacidade.

