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Declaração de Privacidade 
 

A Kelly Services, Inc. e suas subsidiárias ("Kelly Services" ou “Kelly”) respeitam sua privacidade. A Kelly 
Services reconhece que você tem certos direitos relacionados a quaisquer informações pessoais que 

coletarmos de você e que temos certas obrigações a esse respeito. A Kelly Services respeita as várias leis 
locais e internacionais e tem procedimentos em vigor para satisfazer as exigências dessas leis. 
 
As informações a seguir revelam nossos princípios de privacidade, além de nossas práticas para coletar, 

armazenar e usar suas informações pessoais. Encorajamos você a examinar essas informações para que 

possa entender e concordar com a maneira como coletamos, usamos e compartilhamos suas informações 

pessoais. A menos que você forneça informações pessoais suficientes, pode ser que não consigamos 

auxiliá-lo adequadamente em seu pedido de emprego, colocação ou correspondência de cargo, ou 

soluções de força de trabalho a serem fornecidas ou realizadas pela Kelly Services.  

Informações que coletamos 

A fim de fornecer seus serviços de recrutamento e colocação de indivíduos em atribuições de trabalho em 

potencial (e serviços relacionados) com seus clientes e/ou diretamente na Kelly Services, atuar como 

empregador ou contratante de registro para indivíduos empregados ou engajados pela Kelly Services, ou 

fornecer seus serviços relacionados a recursos humanos a seus clientes, a Kelly precisa coletar certas 

informações pessoais de e sobre indivíduos que sejam candidatos, funcionários, contratados e ex-

funcionários. 

Os tipos de informações pessoais coletados, processados e armazenados pela Kelly se limitarão ao que 

for usado para fazer a correspondência entre candidatos e possíveis vagas, empregar indivíduos, oferecer 

colocação de candidatos em seus clientes, fazer indicações de emprego a um cliente, fornecer serviços 

gerais de busca de trabalho, realizar análises de dados de emprego ou for necessário para a realização 

de outras exigências ao atuar como empregador, contratante ou agência de empregos. Tais informações 

podem incluir: 

 Nome; 

 Informações de contato (endereço, número de telefone, endereço de e-mail); 

 ID do usuário e senha ou PIN se você se registra pelos sites da Kelly; 

 Número de identificação do funcionário; 

 Data de nascimento; 

 Número e conteúdo da CNH; 

 Conteúdo de qualquer outra identificação fornecida à Kelly para fins de candidatura ou emprego; 

 Histórico educacional e empregatício; 

 Habilidades e experiência relacionadas ao trabalho; 

 Credenciais ou licenças profissionais; 

 Associação em organizações profissionais; 

 Qualquer outra informação contida no Curriculum Vitae (CV) de um indivíduo; 

 Cidadania e status de autorização para trabalho; 

 Deficiência e informações relacionadas à saúde; 

 Informações de contato de emergência ou do parente mais próximo; 

 Informações de e relacionadas a perfis publicados publicamente que você criou em plataformas 

de mídia social relacionadas a trabalho e anúncios de emprego (como LinkedIn, Monster e 

Indeed); 

 Informações fornecidas por referências; e 

 Informações sobre seus interesses, preferências e qualificações de carreira. 
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Além disso, sob certas circunstâncias e de forma consistente com as leis aplicáveis, a Kelly pode solicitar 

tipos de informação pessoal que são vistos por alguns países como “sensíveis”: 

 Número do CPF;  

 Informações financeiras ou de conta bancária; 

 Informações relativas a impostos; 

 Resultados de verificações de antecedentes criminais e/ou de uso de drogas; 

 Seleções de benefícios, potencialmente incluindo informações de seguro de saúde e de 

planejamento de aposentadoria; 

 Dados biométricos; 

 Visões ideológicas ou atividades ou associação em sindicatos; 

 Informações contidas em seu arquivo de pessoal com a Kelly, como avaliações de desempenho, 

ações disciplinares e outras informações relacionadas a folha de pagamento; e 

 Informações de saúde, incluindo informações relacionadas a indenizações trabalhistas (p. ex., 

indenização por acidente no trabalho) 
Em algumas jurisdições, a fim de cumprir estatutos, regras e regulamentos que visam proporcionar 

oportunidades de emprego iguais ou a fim de ajudar a Kelly Services a compilar dados para suas práticas 

e relatórios de oportunidades iguais, podemos pedir também que você forneça informações sobre 

gênero, raça/etnia, deficiência ou status de veterano. O fornecimento desse tipo de informação será 

voluntário, salvo exigido por lei, e o não fornecimento dessas informações não impedirá suas 

oportunidades de emprego ou de projeto. 

Por fim, interações com sites e aplicativos móveis ligados à Kelly podem resultar na coleta, 

processamento e armazenamento de informações: 

 Dados de localização geográfica; 

 Outras informações que você possa fornecer a nós, como por meio de pesquisas, interações com 

nossas mídias sociais ou outros meios usados para entrar em contato com a Kelly. 

Alguns sites da Kelly exigem que você forneça informações pessoais, como ao criar um perfil ou fazer 

login com suas credenciais. Em vez de digitar suas informações pessoais, algumas dessas funcionalidades 

podem permitir que você utilize ferramentas de autenticação de terceiros, como Facebook, Twitter e 

Google, para preencher certos campos. Ao autenticar por meio de uma das opções de mídia social, você 

permite que recebamos suas informações pessoais e outras informações acessíveis por essas 

ferramentas. Essas informações podem ser incorporadas a seu perfil. Sugerimos que você também 

examine as políticas de privacidade e quaisquer termos e condições do provedor das ferramentas que 

optar por utilizar. 

Também podemos utilizar informações pessoais para permitir que você participe de feeds de mídia social 

em tempo real. Se você optar por participar, seu nome de usuário público será exibido nos sites junto 

com suas publicações, incluindo, entre outros, comentários, imagens e vídeos.  

Podemos dar a você acesso a funcionalidades de terceiros que permitam que você publique conteúdo em 

sua(s) conta(s) de mídia social. Quaisquer informações que você fornecer pelo uso dessas 

funcionalidades serão reguladas pela política de privacidade aplicável do terceiro e não por esta 

Declaração de Privacidade. 
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Como utilizamos as informações 

A Kelly utilizará as informações que coletar a fim de recrutar, avaliar e ligar candidatos a possíveis vagas 

ou atribuições, oferecer colocação de candidatos aos seus clientes, indicar para emprego a um cliente, 

responder a consultas ou realizar outras tarefas necessárias ao atuar como empregador ou potencial 

empregador. Por exemplo, tais atividades podem incluir fornecer serviços de recursos humanos, 

processar e administrar pagamentos e folha de pagamento, administrar benefícios, prestar consultoria, 

treinamento ou disciplina, cumprir políticas de saúde, segurança e internas, fazer gerenciamento 

corporativo, realizar monitoramento de carreira e desempenho, e administrar contratos de emprego. 

Além disso, podem-se usar informações para outros fins legais, como auditorias, segurança, prevenção 

de fraudes, e preservação e defesa dos direitos legais da Kelly Services. 

Os dados também podem ser utilizados para entrar em contato com você por carta, e-mail, telefone ou 

mensagem de texto sobre nossa empresa ou vagas que correspondem às suas preferências, qualificações 

e/ou perfil declarados. Tais comunicados apenas virão diretamente da Kelly Services (ou de agentes 

trabalhando em nome da Kelly). A qualquer momento, você pode cancelar o recebimento de tais 

comunicados; para mais detalhes, consulte a seção ‘Seus direitos e escolhas’ abaixo. 

A Kelly também poderá utilizar as informações que coletar sobre você para realizar análises de dados, 

pesquisa e estudos para avaliar a população de candidatos, funcionários e contratados para: 

 Recrutar, corresponder e apresentar possíveis oportunidades de colocação; 

 Analisar tendências de oportunidades de contratação e colocação; 

 Avaliar tendências de força de trabalho relacionadas a habilidades e experiência solicitadas e 

disponíveis. 

 Pesquisar, implementar e comercializar oportunidades de negócios; 

 Analisar a distribuição de funcionários, o planejamento de sucessão e a organização corporativa. 

Dados tornados anônimos não identificam você pessoalmente e não são cobertos por esta Declaração de 

Privacidade.  

Quando informações são coletadas por meio de outras interações, elas só serão usadas em conexão com 

tais interações, a menos que o contrário seja especificamente informado. 

A Kelly Services reterá suas informações pessoais pelo tempo necessário para fornecer a você os serviços 

solicitados, exceto se a retenção de informações pessoais for necessária para cumprir uma lei, 

regulamentação ou outra autoridade legal, ou se for permitida a sua manutenção para outros fins legais, 

como auditoria, segurança, prevenção de fraudes ou preservação e defesa dos direitos legais da Kelly 

Services. 

Onde suas informações podem ser compartilhadas 

A Kelly Services impõe a seus funcionários, agentes e fornecedores a responsabilidade de manter a 

confiança que você depositou em nós com suas informações pessoais. Suas informações não serão 

usadas ou compartilhadas a não ser conforme descrito nesta Declaração de Privacidade. 

A fim de gerenciar com eficácia seu recrutamento, colocação e emprego, suas informações podem ser 

compartilhadas com outras entidades da Kelly Services ou com prestadores de serviços terceiros que 

podem estar encarregados de auxiliar nos processos necessários para o fornecimento de tais serviços. 

Toda prestação de serviços por terceiros será regida por exigências contratuais apropriadas proibindo o 

uso de suas informações para quaisquer fins além daqueles especificamente dirigidos pela Kelly e 
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exigindo que o terceiro garanta o uso de mecanismos administrativos e técnicos de segurança suficientes 

para impedir o uso, divulgação e acesso inadequado de suas informações. 

Conforme necessário para a prestação de serviços de emprego e outsourcing para você, como parte do 

processo de recrutamento, colocação e emprego, a Kelly poderá compartilhar suas informações pessoais 

com clientes para possíveis oportunidades de colocação ou emprego com clientes que busquem 

funcionários com suas qualificações e perfil, ou com a empresa com a qual você trabalhará, para fins de 

integração com seus processos de candidatura e emprego, e apenas para fins de recrutamento, 

colocação e emprego. 

Como resultado do escopo global das operações da Kelly, o compartilhamento de suas informações com 

outras entidades, prestadores de serviços e clientes da Kelly Services pode resultar no envio de seus 

dados para países que não sejam o seu país de residência, que podem ter leis de proteção de dados 

diferentes daquelas de seu país de residência.  Independentemente da fonte ou do destino de suas 

informações, a Kelly sempre protegerá suas informações conforme descrito nesta Declaração de 

Privacidade e cumprirá todas as leis de proteção de dados aplicáveis. A Kelly continua responsável pelas 

informações que compartilhamos com terceiros para processamento em nosso nome. 

Para indivíduos localizados no Espaço Econômico Europeu (“EEE”) ou na Suíça, quando transferências a 

terceiros fora da EEE ou da Suíça ocorrerem, a Kelly empregará proteções suficientes para assegurar o 

cumprimento das exigências legais aplicáveis, como o uso de Contratos Modelo da União Europeia (“UE") 

ou, para entidades sediadas nos EUA, texto que exija adesão ao Privacy Shield UE-EUA ou protocolos 

semelhantes que podem estar em vigor de tempos em tempos. 

Por fim, suas informações podem ser compartilhadas com entidades pertinentes do governo caso a Kelly 

precise fazê-lo por lei ou processo legal, ou seja, legalmente obrigada a fazê-lo por autoridades 

fiscalizadoras ou outros funcionários do governo. 

Cookies e Web Beacons 

Muitos sites da Kelly utilizam “cookies” para ajudar a personalizar a experiência online. Um cookie é um 
dado armazenado no computador ou dispositivo móvel do usuário que é vinculado a informações sobre 

esse mesmo usuário. Ele também nos permite identificar tais dispositivos quando eles retornam a um 
site, para oferecer, a você, uma experiência mais suave, facilitando o uso dos sites da Kelly na Web e/ou 

para ajudar a Kelly a melhorar a experiência do usuário. Você pode configurar seu navegador para 

notificá-lo antes de receber um cookie, dando a você a opção de aceitá-lo ou não. Você também pode 
configurar seu navegador para desabilitar cookies. Se o fizer, as áreas de alguns sites podem não 

funcionar corretamente. A Kelly Services utiliza tanto cookies de ID de sessão quanto cookies 
persistentes. Um cookie de ID de sessão simplesmente vence assim que o usuário fecha o navegador. 

Um cookie persistente é um pequeno arquivo de texto armazenado no disco rígido do usuário por um 
período de tempo prolongado. Estes podem ser removidos seguindo-se as orientações no arquivo de 

ajuda do navegador. 

 
Para nos ajudar a oferecer um melhor serviço, por vezes coletamos informações anônimas de visitas a 

nossos sites pelo uso de web beacons. Esses não acessam suas informações pessoais, mas, em vez 
disso, permitem que a Kelly Services faça o login de usuários que já visitaram nossos sites. Essas 

informações anônimas são, por vezes, chamadas de “dados de clickstream”. A Kelly Services ou suas 

fornecedoras podem utilizar esses dados para analisar tendências e estatísticas para nos ajudar a 
melhorar os serviços ao cliente. Se não quiser que os detalhes de sua transação sejam usados dessa 

maneira, consulte o parágrafo acima sobre cookies. 
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Permitimos que empresas terceirizadas, incluindo a AddThis, coletem certas informações anônimas 

quando você visita nossos sites. Essas empresas podem usar informações não identificáveis 
pessoalmente durante suas visitas a este e a outros sites a fim de exibir anúncios sobre bens e serviços 

que possivelmente são de maior interesse para você. Essas empresas normalmente utilizam um cookie ou 
web beacon de terceiros para coletar essas informações.  

 

Links: Quanto a links para organizações não pertencentes à Kelly, a Kelly Services não se responsabiliza 

pelas práticas de privacidade nem pelo conteúdo desses sites. Recomendamos que você examine os 

termos e condições de uso e as políticas de privacidade em vigor nesses sites. 

Seus direitos e escolhas 

A quantidade de informações pessoais que você é obrigado a fornecer ao solicitar nossos serviços é 

limitada ao que for relevante para prestar esses serviços. Podemos utilizar periodicamente suas 

informações de contato para enviar a você atualizações por e-mail avisando sobre oportunidades 

promocionais ou serviços relevantes às suas interações com a Kelly Services, tais como empregos em 

nosso banco de dados que se enquadrem em seus critérios selecionados. Cada notificação trará 

instruções sobre como deixar de receber e-mails semelhantes do serviço ou recurso registrado. Quando 

solicitamos informações pessoais sobre você, nosso site também dá a você a oportunidade de decidir 

quais comunicados deseja receber. O banco de dados é atualizado automaticamente com suas 

preferências quando você optar por deixar de receber certos comunicados. Quando suas interações com 

a Kelly Services levarem você a se registrar em vários serviços ou recursos, pode ser necessário optar 

por sair de cada serviço separadamente. 

Além disso, você tem o direito de solicitar acesso, cancelar seu consentimento de uso e processamento, e 

solicitar a correção de imprecisões ou a exclusão de suas informações sobre você mantidas pela Kelly 

Services, sujeito às obrigações da Kelly de manter suas informações segundo as leis aplicáveis. A Kelly 

pode limitar ou negar solicitações de acesso ou cobrar taxas razoáveis pelo acesso, exceto conforme 

proibido pelas leis aplicáveis. 

Tendo em vista que tais informações são necessárias para a realização dos serviços de recrutamento, 

colocação e emprego que a Kelly fornece a você, qualquer solicitação de cancelamento de consentimento 

de processamento, ou solicitação de exclusão de suas informações, pode tornar a Kelly incapaz de 

continuar prestando seus serviços, como recrutamento, colocação ou emprego.   

Proteção de suas informações 

A Kelly Services toma as devidas precauções para proteger suas informações pessoais. Monitoramos 

regularmente os padrões de proteção de informações do setor e reavaliamos nossas práticas de 

segurança físicas, técnicas e organizacionais a fim de determinar como melhor prevenir a perda, o uso 

indevido, a alteração, o acesso não autorizado, a destruição ou a revelação de suas informações 

pessoais. 

Privacy Shield 

A fim de assegurar transferências seguras e legais de informações pessoais da EEE ou Suíça aos EUA, a 

Kelly participa do programa Privacy Shield UE-EUA e do Safe Harbor Framework EUA-Suíça e seus 

princípios (coletivamente, “Privacy Shield"). Se houver qualquer conflito entre os termos desta política e 

os Princípios do Privacy Shield, os Princípios do Privacy Shield terão precedência.   
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Como participante de tais programas, a Kelly certifica anualmente seu compromisso contínuo com o 

cumprimento dos Princípios Privacy Shield para todos os dados recebidos do EEE ou Suíça sob o Privacy 

Shield e com a sujeição aos poderes de investigação e fiscalização da Federal Trade Commission (FTC) 

dos Estados Unidos. Para saber mais sobre o programa Privacy Shield e para ver nossa certificação, 

acesse https://www.privacyshield.gov/.  

A Kelly dá aos indivíduos a capacidade de resolver queixas ou fazer perguntas diretamente à empresa 

entrando em contato pelo e-mail privacy@kellyservices.com ou por outros métodos descritos na seção 

intitulada ’Como contatar a Kelly’. 

Para quaisquer disputas que não possam ser resolvidas diretamente com a empresa, a Kelly Services 

concorda em fornecer acesso a um órgão independente de resolução de disputas para resolver queixas 

relacionadas a privacidade de indivíduos do EEE ou da Suíça sem custos.  

 Para consultas ou queixas relacionadas a Dados de Recursos Humanos, a Kelly Services 

cooperará com as Autoridades de Proteção de Dados da UE e o Comissário Federal Suíço de 

Proteção de Dados e Informações (coletivamente, "Autoridade de Proteção de Dados") na 

investigação e resolução de queixas sob o Privacy Shield, incluindo o cumprimento de orientações 

dadas pelas Autoridades de Proteção de Dados (conforme descrito nos Princípios Privacy Shield). 

Indivíduos podem contatar sua Autoridade de Proteção de Dados diretamente para resolver 

disputas. 

 Para consultas ou queixas não relacionadas a Dados de Recursos Humanos, a Kelly estabeleceu 

um mecanismo independente de recurso, o International Centre for Dispute Resolution, a divisão 

internacional da American Arbitration Association (“ICDR/AAA”). O ICDR/AAA pode ser contatado 

para resolução do problema em http://go.adr.org/privacyshield.html. 

Conforme explicado em mais detalhes nos Princípios Privacy Shield, uma opção de arbitragem legal 

também será disponibilizada a você a fim de solucionar quaisquer queixas residuais que não tenham sido 

resolvidas por nenhum outro meio. 

Atualizações a esta Declaração de Privacidade 

A Kelly pode atualizar esta Declaração de Privacidade de tempos em tempos, portanto reveja-a com 

frequência. Se alterarmos nossa Declaração de Privacidade, publicaremos a versão revisada aqui, com a 

data de revisão atualizada. Se fizermos mudanças significativas em nossa Declaração de Privacidade, 

também podemos avisá-lo por outros meios antes que as mudanças entrem em vigor, tal como, entre 

outros, enviando um e-mail ou publicando um aviso em nosso site. 

Como contatar a Kelly 

Se você tiver perguntas ou comentários sobre esta Declaração de Privacidade, quiser exercer algum de 

seus direitos segundo as leis de proteção de dados aplicáveis ou acreditar que a Kelly descumpriu esta 

Declaração de Privacidade, envie um e-mail para nosso profissional de proteção de dados: 

privacy@kellyservices.com. Além disso, é possível contatar a Kelly Services nos EUA em: 

Kelly Services, Inc. 

ATTN: Privacy Officer 
999 W. Big Beaver Road 

Troy, MI 48084 

 

 

https://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy@kellyservices.com
file:///D:/0-Trabalhos/Alta/Projetos%202017/201705031%20-%2093944%20-%20Kelly%20-%20Privacy%20Statement%20Updates/Arq%20Trab/Fin/em
http://go.adr.org/privacyshield.html
mailto:privacy@kellyservices.com
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Ou no EEE ou na Suíça em: 

Kelly Services Management Sàrl 

ATTN: Privacy Officer 
Av. Edouard-Dubois 20 

PO Box 48 

2006 Neuchâtel 

Suíça 

 

 

 

 

 


