
                                                                      

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

É compromisso da SM Educação respeitar a privacidade e assegurar a proteção dos dados 

pessoais que você nos fornece. Os dados compartilhados serão tratados para as finalidades 

relativas ao processo de recrutamento e seleção e de acordo com a esta Política de 

Privacidade. 

Através deste documento, nós o informamos sobre como coletamos, processamos e 

protegemos suas informações pessoais. 

O(A) Candidato(a) deve ler atentamente esta Política de Privacidade e determinar, livre e 

voluntariamente, se deseja prosseguir compartilhando seus dados pessoais com a  SM sob 

as condições nela estabelecidas. 

1. Identificação do Controlador dos dados. A quem nos referimos quando 

falamos de SM? 

O Controlador responsável pelo tratamento dos dados será a EDIÇÕES SM LTDA., cujo nome 

fantasia é SM EDUCAÇÃO, sociedade empresária limitada regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 05.699.378/0001-49, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Cenno 

Sbrighi, 25 Edif West Tower N 45 Andar 1, Água Branca, CEP 05036-010. 

O(a) candidato(a) podem sempre contatar o Encarregado pelo Tratamento de Dados 

Pessoais da SM pelo e-mail: dpo.brasil@grupo-sm.com.   

Para os fins desta Política de Privacidade, quando falamos de SM nos referiremos à entidade 

indicada acima.  

2. Para que fins utilizaremos os seus dados pessoais? 

Os dados pessoais que coletamos serão utilizados para as seguintes finalidades: 

- Gerenciamento do processo seletivo; 

- Para criar um arquivo eletrônico de candidatos; 

- Gerenciar sua candidatura; 

- Realizar avaliações; 

- Organizar entrevistas; 

- Processar resultados de entrevistas,  

- Gerenciar sua incorporação à empresa 

Os dados serão mantidos em nossa base pelo período de 1 (ano) sendo excluído após este 
período,  a menos que o(a) candidato(a) manifeste o seu desejo e consinta com a 

manutenção de seus dados em nossa base por período superior.  

 

 

Que dados pessoais serão utilizados para estes fins? 
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Os dados compartilhados serão os livremente informado pelo candidato em seu currículo 

ou indicados na plataforma na qual a vaga foi anunciada. São dados comumente 

compartilhados: dados de identificação do candidato (Nome, sexo, números de RG e CPF, 

data de nascimento, estado civil, nacionalidade, escolaridade), dados de contato (telefone, 

endereço, endereço de e-mail, endereço residencial) e dados relativos ao histórico 

profissional. 

3. Qual a base legal para tratamento de seus dados?  

O tratamento dos dados do(a) Candidato(a) é baseado no consentimento dado pelo(a) 

titular do dado. Neste sentido, o(a) candidato(a) declara e garante que é o(a) titular dos 

dados. 

4. Com quem compartilhamos seus dados pessoais e para que fins? 

 

Os dados dos(as) candidatos(as) podem ser comunicados às outras entidades do Grupo SM, 

bem como poderão ser acessados pelos fornecedores da SM, sendo tal acesso necessário 

para o adequado cumprimento de obrigações legais e/ou das finalidades indicadas acima. 

Estes fornecedores não processarão seus dados para finalidades próprias. 

 

5. Onde os dados serão tratados? 

Considerando que a SM é uma empresa do Grupo SM sediado na Espanha, bem como  para 

o correto desenvolvimento dos processos de recrutamento e seleção, pode ser 

absolutamente necessário que o tratamento de dados pessoais seja realizado, parcial ou 

totalmente, fora do território nacional. Se o processamento ocorrer fora do território 

nacional, será garantido um nível adequado de proteção de acordo com a legislação 

aplicável, seja porque o país de destino fornece tal garantia ou porque a pessoa ou entidade 

responsável pelo processamento se comprometeu contratualmente a fazê-lo. Para maiores 

informações sobre essas garantias, por favor, entre em contato com o Encarregado pelo 

Tratamento de Dados Pessoais do Grupo SM. 

Em qualquer caso, informamos que alguns servidores SM estão hospedados em sistemas de 

um provedor cujos servidores estão localizados nos Estados Unidos e garantimos o 

cumprimento do mais alto padrão de proteção de dados de acordo com os regulamentos 

aplicáveis. 

 

  



                                                                      

6. Como você pode acessar, corrigir, apagar seus dados pessoais, ou se opor ao 

seu uso? 

 

A qualquer momento, e gratuitamente, o usuário pode exercer ante à SM os direitos 

reconhecidos pelas normas de proteção de dados aplicáveis, em especial os direitos 

garantidos pelo artigo 18 de lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados (revogar 

consentimentos, confirmar a existência, acessar os dados pessoais em tratamento, retificá-

los, solicitar sua eliminação ou portabilidade e/ou limitar seu tratamento). 

Para conhecer os procedimentos, requisitos e prazos, assim como para exercer os direitos 

acima mencionados, você pode entrar em contato com nosso Encarregado pelo Tratamento 

de Dados pelo e-mail: dpo.brasil@grupo-sm.com.  

 

7. Que responsabilidades o(a) Candidato(a) tem em relação aos dados?  

Todos os(as) Candidato(as): 

 Garantem que os dados que fornecem à SM são verdadeiros, precisos, completos e 

atualizados. Para tanto, cada Candidato(a) é responsável pela exatidão de todos os 

dados comunicados e se compromete a manter as informações fornecidas 

devidamente atualizadas, de forma que elas correspondam à sua situação real; 

 

8. Que medidas de segurança adotamos no tratamento de dados?  

Os dados serão armazenados pela SM em sistemas que garantam a máxima 

confidencialidade e segurança das informações, conforme previsto na regulamentação 

aplicável, adotando as medidas técnicas e organizacionais necessárias para evitar alteração, 

perda ou acesso não autorizado, tendo em vista o estado da tecnologia, a natureza dos dados 

e os riscos a que estão expostos. 

 

 

Data da atualização: 27 agosto de 2021 
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