
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  
• Os seus dados podem ser encaminhados também para empresas externas para a 
realização de avaliações, testes, verificação de antecedentes e outras atividades 
associadas à escolha e validação dos candidatos e da sua respetiva documentação 
• 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. Dados de registo e Cookies  

 

Quando visita o site, processamos dados de registo (por exemplo, endereço IP, sites 

visitados anteriormente, data e hora, conteúdos exibidos, informações referentes ao 

navegador e ao sistema operativo). A recolha de dados de registo é uma 

necessidade técnica para lhe possibilitar a utilização do nosso site (sendo a base 
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jurídica o Art. 6.º (1) b) do GDPR). Os dados de registo são armazenados durante o 

tempo necessário para a respetiva finalidade, em princípio, por um máximo de 14 

dias. 

 

Utilizamos Cookies (pequenos ficheiros de texto que são guardados no seu 

navegador) e, se necessário, utilizamos também tecnologias semelhantes, como 

web beacons (doravante denominados “Cookies”). 

 

1.1 Cookies estritamente necessários 

Os Cookies estritamente necessários são fundamentais para que o site funcione 

adequadamente, disponibilizando funções básicas, como a navegação pelo site, o 

acesso a áreas seguras do site ou definições de idiomas. Armazenamos esses 

Cookies estritamente necessários até 12 meses. 

 

1.2 Cookies que requerem o seu consentimento 

 

1.2.1 Otimização do site  

Ao aceitar a secção “Otimização” no nosso banner de Cookies, instalamos Cookies 

que lhe proporcionam uma navegação mais confortável no nosso site, por exemplo, 

armazenando informações sobre as suas pesquisas ou possibilitando a partilha de 

ofertas de vagas em redes sociais. Estes Cookies são armazenados, no máximo, 

durante três meses.  

 

Trabalhamos em conjunto com os seguintes parceiros:   

 

Adobe Analytics (Omniture) 

Se concordar, e durante o tempo que pretender, utilizamos Cookies da Adobe 

Analytics, um serviço de análise de dados da web da Adobe Systems Software 

Ireland Limited (“Adobe”). Em nome da Boehringer Ingelheim, o Adobe Analytics 

utiliza Cookies para analisar todo o tráfego de dados e o comportamento de 

utilização. O tempo de duração dos Cookies prolonga-se desde o respetivo momento 

da instalação até três anos. Os endereços IP recolhidos pelos Cookies são 

abreviados antes da geolocalização. Subsequentemente, são substituídos por 

endereços IP genéricos. A Adobe não irá associar o seu endereço IP a outras 

informações da Adobe. Pode impedir que a Adobe recolha e utilize informações 

(Cookies e endereço IP) utilizando as suas opções em 

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html (link externo) ou alterando as suas 

definições aqui. As análises ajudam-nos a melhorar a qualidade do serviço que 

prestamos. 

 

Os Cookies associados a este serviço permitem-nos, por exemplo: 

• Criar uma ID única para o utilizador e acompanhar o visitante em todos os 

nossos diversos domínios; 



• Determinar se os Cookies estão ativados; 

• Registar as estatísticas sobre as visitas do utilizador no nosso site; 

• Determinar o tempo (em dias) entre duas visitas do mesmo visitante; 

• Determinar o número de visitas de um mesmo utilizador. 

 

1.2.2 Cookies de publicidade 

Se tivermos o seu consentimento, utilizamos Cookies de publicidade, que lhe 

proporcionam uma utilização mais confortável do site e permitem que nós e os 

nossos parceiros (ver abaixo) possamos acompanhar os utilizadores noutros sites 

com o objetivo de apresentar publicidade que seja relevante e apelativa para o 

utilizador individual.   

 

Trabalhamos em conjunto com os seguintes parceiros:   

 

LinkedIn 

Pode carregar dados da sua conta do LinkedIn caso pretenda candidatar-se a uma 

vaga. Para isso, é necessário o seu consentimento, de modo a que o LinkedIn possa 

instalar Cookies para o carregamento dos dados, para a análise do seu 

comportamento ao carregar os dados e para a interação com o LinkedIn e a 

respetiva análise estatística e para a apresentação de publicidade no LinkedIn ou 

noutras redes. Poder obter mais informações sobre como o LinkedIn (LinkedIn 

Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda) processa os seus dados em 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Os Cookies necessários para o 

funcionamento deste serviço são armazenados até dois anos, enquanto os Cookies 

de publicidade permanecem guardados durante 30 dias.  

 

1.3 Revogação do consentimento 
Pode revogar o seu consentimento a qualquer momento com efeitos futuros clicando 

aqui e, em seguida, ativando o seguinte símbolo, que pode ser encontrado na parte 

inferior do seu ecrã:  

 

 
   

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.  
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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: 
 

- Aviso para candidaturas no Espaço Económico Europeu  

- Aviso para candidaturas no Brasil 
 

 

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 confidenciais: não guarde dados confidenciais na plataforma de 

candidatura. Em particular, isto aplica-se a dados referentes à sua saúde, religião, 

filiação em sindicato ou partido político, orientação sexual, antecedentes criminais ou 

dependências. Não se aplica a questões específicas colocadas durante o processo 

de candidatura, durante o qual são solicitadas informações voluntárias sobre dados 

confidenciais, tais como deficiências. 

Período de armazenamento: dados pessoais ou que permitam a identificação 

pessoal são eliminados após 12 meses de inatividade no sistema da aplicação. 

 

 

 

 

 



2.      Aviso para candidaturas no Brasil 

 

Caso você se candidate a um cargo no Brasil ou você esteja no Brasil no momento 

da coleta dos dados pessoais, os seguintes pontos também se aplicam: 

 

Observe que as respectivas diretivas de proteção aos dados do Brasil (LGPD – Lei 

número 13709/2018) são aplicáveis e, ao submeter uma candidatura por meio deste 

website, o candidato (titular dos dados) reconhece e aceita que os dados do seu 

currículo e outros dados pessoais como nome, endereço, telefone de contato, 

gênero, data de nascimento, endereço de e-mail, dentre outros capazes de 

identifica-lo, serão coletados e tratados eletronicamente para as finalidades 

especificadas neste Termo. 

 

O titular dos dados também entende e reconhece que eventuais dados pessoais 

sensíveis relativos à origem étnica e racial, referente à saúde ou qualquer outro, 

poderão ser tratados para as finalidades especificadas neste Termo, desde que 

concedido consentimento específico e destacado. O não fornecimento de 

consentimento para coleta de dados pessoais sensíveis não impedirá nem 

prejudicará a submissão de candidatura pelo titular dos dados e a sua participação 

no processo seletivo. 

 

A Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. será a controladora 

dos dados pessoais. 

 

Se você tiver dúvidas sobre o processamento dos seus dados pessoais, se desejar 

revogar o seu consentimento ou se você preferir exercer quaisquer dos direitos do 

titular de dados previstos na LGPD e neste Termo de Privacidade de Dados, entre 

em contato conosco informando seu nome e o endereço de e-mail usado na 

candidatura por meio do endereço eletrônico DPOBrasil.BR@boehringer-

ingelheim.com. 

 

Utilização de dados por empresas com sede fora do Brasil: caso você se 

candidate a um cargo numa empresa com sede fora do Brasil e os seus dados 

também forem processados por uma empresa do Grupo fora do Brasil, nós 

garantiremos um nível de segurança adequado para os seus dados através da 

aplicação de cláusulas contratuais robustas. 


