A. Informação sobre proteção de dados referentes à plataforma de candidatura
Obrigado pelo seu interesse em um cargo da associação empresarial Boehringer
Ingelheim. Antes de prosseguir com a sua candidatura, gostaríamos de informá-lo
sobre como processamos e protegemos seus dados pessoais.
O operador da plataforma de candidatura é a Boehringer Ingelheim GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Alemanha.
Observe que, dependendo da localização e da respectiva empresa Boehringer
Ingelheim à qual você está se candidatando, leis e disposições adicionais válidas
talvez se apliquem (por exemplo, para empresas baseadas no Espaço Econômico
Europeu ou nos EUA). Você encontrará uma descrição destas disposições especiais
na seção VI.
I. Uso dos seus dados pessoais
Seus dados pessoais são processados com o propósito de processar sua
candidatura, ou seja, avaliar a sua adequação ao cargo a ser preenchido, assim
como realizar tarefas administrativas relacionadas à sua possível contratação, como
a marcação de reuniões.1 Além disso, com o seu consentimento, você fará parte do
grupo internacional de candidatos da Boehringer Ingelheim, para que possa ser
informado sobre outros cargos do seu interesse.2
Caso já tenha estabelecido um vínculo empregatício com uma empresa Boehringer
Ingelheim, diretrizes internas de proteção aos dados podem também ser aplicadas.
II. Quem tem acesso aos seus dados pessoais?
Devido à estrutura corporativa da Boehringer Ingelheim, várias empresas dentro da
associação empresarial podem vir a receber os seus dados pessoais para o
processamento da sua candidatura:
• A empresa para cujo cargo você se candidatou
• Outras empresas Boehringer com departamentos ou unidades de RH relevantes
envolvidos no processamento da sua candidatura
• Boehringer Ingelheim International GmbH enquanto operador desta plataforma de
candidatura
• Provedores de serviço técnico que processam os dados sob a supervisão da
Boehringer Ingelheim
Exemplo: você se candidata a um cargo com a Boehringer Ingelheim Ltd. (Reino
Unido). Funcionários do departamento relevante nos EUA (Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals, Inc.) e o departamento de RH na Alemanha (Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG) estão envolvidos no processamento da sua
candidatura. Portanto, funcionários de todas as três empresas recebem e processam
os seus dados pessoais.
Caso seja contratado, seus dados serão transferidos da plataforma de candidatura
para o sistema de gerenciamento de colaboradores da associação empresarial
Boehringer Ingelheim.

III. Seu acesso aos seus dados e seus direitos
Você pode consultar e editar ou excluir dados que você tenha inserido, assim como
o seu perfil de candidato, a qualquer momento. Você pode fazer isso
diretamente por meio de sua conta de candidato. Lá você também pode
retirar sua candidatura para uma vaga de emprego a qualquer momento. Editar ou
desativar seu perfil de candidato pode afetar as candidaturas atuais.
Se desejar revogar seu consentimento para o armazenamento, processamento e
publicação de seu perfil
e dados de candidatura dentro da associação empresarial Boehringer Ingelheim e
desejar excluir os dados de sua conta de candidato, entre em contato conosco,
informando seu nome e o endereço de e-mail usado na candidatura
para: GBSComplianceandQuality@boehringer-ingelheim.com.
Você também tem o direito de receber informações sobre os seus dados
armazenados a qualquer momento, de receber os dados fornecidos por você em
formato de leitura comum ou de transferir os mesmos para terceiros. Em casos
justificados, você pode requisitar a correção ou restrição do processamento dos seus
dados. Caso seus dados sejam transferidos para países fora do Espaço Econômico
Europeu, você tem o direito de requisitar informações referentes à proteção dos seus
dados e, se aplicável, uma cópia do contrato estipulando as medidas de proteção
adequadas dos seus dados pessoais.
Para exercer estes direitos, contate nosso escritório de proteção aos dados
em datenschutz@boehringer-ingelheim.com.
Em caso de maiores questões relativas ao processamento dos seus dados, você
também pode contatar as suas autoridades relevantes de proteção aos dados.
Boehringer Ingelheim International GmbH está sob a jurisdição do Comissário de
proteção aos dados e liberdade de informação do Renânia-Palatinado
(poststelle@datenschutz.rlp.de).
IV. Segurança dos seus dados pessoais
A segurança dos seus dados pessoais é importante para nós. Por este motivo, as
informações compartilhadas conosco são confidenciais. Nós tomamos as
precauções adequadas para proteger dados pessoais contra perda, uso indevido,
acesso não autorizado, divulgação, modificações e destruição.
V. Cookies
Nós usamos cookies (pequenos arquivos de texto colocados em seu navegador) e
tecnologias semelhantes, como pixel tags, web beacons e GIFs claros (adicionados
ao site), referidos a partir daqui como “cookies”.
Na seção do portal de empregos e candidaturas do site de carreiras, usamos apenas
cookies essenciais.
Além de cookies de sessão e outros cookies gerados pelo sistema de candidaturas
Taleo (por exemplo, para configurações de idioma ou restauração de consultas de

pesquisa), usamos uma série de cookies de terceiros para funcionalidades como
compartilhamento de empregos, prevenção de malware ou conexão a redes
comerciais.
Os cookies essenciais são necessários para que o site funcione de maneira
adequada. Esses cookies tornam um site utilizável, fornecendo funções básicas,
como navegação na página e acesso a áreas seguras do site ou configurações de
idioma. Devido à sua importância para o funcionamento do site, não é possível
rejeitar este tipo de cookies.
VI. Avisos de proteção nacional de dados
Observe que as respectivas diretivas de proteção aos dados do país em que se situa
o cargo ao qual você está se candidatando serão aplicadas. Se o seu domicílio
estiver situado dentro do Espaço Econômico Europeu e você se candidatar a uma
empresa localizada fora deste espaço (por exemplo na China ou nos EUA), o uso
dos seus dados por estas empresas não estará sujeito às diretivas europeias de
proteção aos dados e, portanto, um nível diferente de proteção será aplicado.
Período de armazenamento: se não for indicado um período específico de
armazenamento para o país do qual você está se candidatando, dados pessoais ou
de identificação pessoal serão excluídos depois de 36 meses de inatividade no
sistema de candidatura.
Colaboradores da Boehringer Ingelheim que se candidatarem a oportunidades na
Boehringer Ingelheim Group, estarão sujeitos as regras de acordo com país e
empresa que se aplicarem.
Abaixo você encontrará informações referentes a requisitos adicionais de proteção
aos dados em relação à localização da respectiva empresa Boehringer Ingelheim:

1. Aviso para candidaturas no Espaço Económico Europeu
Caso se esteja a candidatar a um cargo numa empresa com sede no Espaço
Económico Europeu, os seguintes pontos também se aplicam:
Utilização de dados por empresas com sede fora do Espaço Económico
Europeu: caso se esteja a candidatar a um cargo numa empresa com sede no
Espaço Económico Europeu (por exemplo, na Alemanha) e os seus dados também
forem processados por uma empresa do Grupo sedeada num país fora do Espaço
Económico Europeu (por exemplo, uma empresa sedeada nos EUA) para a qual não
existe uma deliberação de adequação aplicável por parte da Comissão Europeia,
nós garantiremos um nível de segurança adequado para os seus dados através da
aplicação de cláusulas contratuais padrão providenciadas pela Comissão Europeia.
Dados sensíveis: solicitamos que não guarde dados sensíveis na plataforma
da aplicação. Isto aplica-se, especialmente, a dados referentes à sua saúde,
religião, afiliação numa organização sindical ou partido político, informações sobre a
sua vida sexual, condenações anteriores ou dependências.
Período de armazenamento: dados pessoais ou que permitam a identificação
pessoal são eliminados após 12 meses de inatividade no sistema da aplicação.

