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AVISO 

A Aptiv, como controladora de dados, está comprometida em proteger a privacidade e a 
segurança de seus dados pessoais. Aptiv Services US (“Aptiv”), uma empresa pública 
constituída na Irlanda, com o endereço da sede em Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda, 
D02VY79. Esta declaração de privacidade se aplica quando você visita nossa página de 
Carreiras www.jobs.aptiv.com para recrutamento e inscrições. 

 

OBJETIVO  

A Aptiv processará seus dados pessoais com o objetivo de receber e analisar sua inscrição e 

avaliar sua aptidão relativas às funções para as quais você se inscreveu. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A Aptiv processará seus dados pessoais com base na fundamentação legal da execução de 

um contrato ou para tomar medidas a seu pedido antes de celebrar um contrato (Art. 6 (1)(b) 

GDPR), a fim de cumprir quaisquer obrigações legais que possamos ter em diferentes países 

(Art. 6(1)(c) GDPR) e com base em interesses legítimos que a Aptiv possa ter durante o 

processo de inscrição e recrutamento (Art. 6(1)(f) GDPR). 

 

Além disso, se suas informações pessoais incluírem uma categoria especial de dados 

(conforme listado no GDPR (por exemplo: dados que possamos exigir para cumprir a 

legislação sobre igualdade)), isso será processado em relação às obrigações trabalhistas e à 

garantia de seus direitos fundamentais (Art. 9(2)(b) do GDPR). 

 

PERÍODO DE RETENÇÃO 

A Aptiv manterá seus dados por um tempo especificado e limitado, levando em consideração 

a finalidade do processamento e os interesses legítimos (ou seja, a quantidade de tempo que 

a gestão de inscrições/recrutamentos exige) e qualquer obrigação legal que a Aptiv possa ter 

de cumprir. Os prazos de retenção também podem variar, dependendo do sucesso ou 

insucesso da inscrição. 

 

 Cronograma de retenção 

O cronograma de retenção é apresentado abaixo: 

 

Região Período de retenção desde a data da 

inscrição 

Américas: Estados Unidos, Brasil, México, 

Honduras 

2 anos 

Índia 1 ano 

APAC remanescentes: China, Japão, 

Singapura, Coreia, Malásia 

3 anos 

EMEA: Irlanda, Reino Unido, Polônia, 

Alemanha, Suécia, Romênia, França, Itália, 

Espanha, Portugal, Áustria, Hungria, 

Macedônia do Norte, Sérvia, Turquia, 

Tunísia, Marrocos 

18 meses 

 

 

https://aptiv.wd5.myworkdayjobs.com/APTIV_CAREERS
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COMPARTILHANDO SEUS DADOS PESSOAIS 

Sua inscrição será processada pela pessoa jurídica Aptiv apropriada envolvida no processo de 
inscrição/recrutamento. 

No intuito de processar seus dados pessoais para fins de recrutamento, a Aptiv também pode 
fazer parceria ou exigir o suporte de terceiros ou prestadores de serviços confiáveis. Eles só 
processarão seus dados pessoais sob nossas instruções e estão sujeitos ao dever de 
confidencialidade. Exigimos de terceiros que respeitem a segurança de seus dados e que os 
tratem de acordo com a lei. Os terceiros/prestadores de serviços são os seguintes:  

Workday; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Podemos exigir a transferência dos seus dados pessoais para fora da Área Econômica 

Europeia (AEE).  Sempre tomaremos medidas para garantir que qualquer transferência de 

suas informações para fora da AEE seja cuidadosamente gerenciada e segura para proteger 

seus direitos de privacidade. Quando necessário, implementamos garantias apropriadas com 

as empresas de nosso grupo e terceiros/prestadores de serviços para assegurar que as 

transferências de informações pessoais para fora da AEE sejam devidamente protegidas (por 

exemplo, acordos de transferência entre empresas concebidos para fornecer um nível 

adequado de proteção de dados; cláusulas contratuais padrão da UE de acordo com o Artigo 

46(2) do Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE; qualquer outro veículo de 

conformidade aprovado pela Comissão da UE).  

 

SEUS DIREITOS 

Sob determinadas circunstâncias, por lei, você pode exercer os seguintes direitos: 

• Direito à informação e direito de acesso: Você pode solicitar informações a qualquer 
momento sobre como e quais dados pessoais a seu respeito serão utilizados por nossa 
empresa, para quais finalidades serão processados os dados, de onde os dados foram 
originados, para quais destinatários os dados poderão ser transferidos e por quanto 
tempo tais dados serão armazenados. 

• Direito à retificação: Se achar que os dados pessoais que lhe dizem respeito estão 
imprecisos; você pode solicitar a retificação desses dados a qualquer momento. Se, na 
sua opinião, os dados estiverem incompletos, você também pode solicitar que eles sejam 
complementados. 

• Direito à eliminação: Se você considera que a utilização de seus dados pessoais já não 
é mais necessária ou ocorre sem fundamentação legal suficiente ou que é ilegal por 
outros motivos, pode solicitar a eliminação desses dados.  

• Direito de restringir o processamento: Ao invés de excluir dados, você também 
pode solicitar uma restrição ao uso de dados, caso sejam utilizados indevidamente. Em 
particular, você também pode exigir tal restrição ao uso de dados, se contestar a exatidão 
dos dados ou se tiver levantado alguma objeção ao uso dos dados. 

• Direito de objeção: Se circunstâncias específicas lhe derem razões que tornem 
inadmissível o uso de seus dados pessoais, você pode se opor a esse uso de dados. 

• Direito de revogação: Se os dados forem processados com base no consentimento, 
você tem o direito de revogar seu consentimento a qualquer momento.  

• Direitos de reclamação a uma autoridade regulatória: Se você acredita que foram 
violados os seus direitos em relação aos dados pessoais a seu respeito, tem o direito de 
apresentar uma reclamação a uma autoridade regulatória. Em particular, você pode entrar 
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em contato com a autoridade regulatória responsável pela sua localização, seu local de 
trabalho ou o local da suspeita de violação. 

o Se tiver preocupações que a Aptiv não resolva, você também tem o direito de 
registrar reclamações junto às autoridades de proteção de dados de seu país. 

• Direitos relacionados à tomada de decisões automatizadas e à definição de perfis: 
o Seus dados não estarão sujeitos à tomada de decisão automatizada ou à 

definição de perfis 

• Direito à portabilidade dos dados: em algumas circunstâncias, para obter e reutilizar 
seus dados pessoais através de diferentes serviços. 

Se quiser exercer seus direitos, envie uma solicitação de informações de privacidade 

por meio de um formulário, através do seguinte link: 

https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Contato 

Se tiver dúvidas, solicitações ou reclamações sobre como seus dados pessoais são utilizados, 
você pode entrar em contato com a Aptiv pelo link abaixo: 

https://www.aptiv.com/contact-us 
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