
 

Política de Privacidade do Candidato 

Última atualização: 14 August 2020 

Esta Política de Privacidade do Candidato (a "Política") detalha os dados pessoais que são recebidos 

e tratados pelo Grupo Agilent ("Empresa" ou "Agilent") bem como seus direitos em relação a eles. A 

Agilent para a qual você irá se candidatar a uma vaga será a controladora de dados para fins do 

General Data Protection Regulation (“GDPR”), ou qualquer outra lei da União Europeia, ou qualquer 

legislação local relevante (“Legislação de Proteção de Dados”), incluindo, mas não se limitando à 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira (“LGPD”). Estamos comprometidos em proteger 

e respeitar sua privacidade. 

 

Localização Empregador proposto Detalhes de contato 

Áustria Tecnologias Agilent 

Osterreich GmbH 

Mooslackengasse 17 

Wien 

job_posting@agilent.com 

1190 Bélgica Agilent Technologies Bélgica 

N.V./S.A. 

Parque Pegasus, De Kleetlaan 

5 

Ônibus 9 

Diegem 

job_posting@agilent.com de 

1831 

Brasil Agilent Technologies Brasil Av. Marcos Penteado de 

UlhoaRodrigues, 939 6 

andarCastelo Branco Office 

Park, TorreJacarandá 

 

job_posting@agilent.com 

 

 

Dinamarca Agilent Technologies 

Dinamarca 

Aps 

Produktionsvej 42 

job_posting@agilent.com de 

Glostrup DK-2600 

Finlândia Agilent Technologies Finlândia 

Oy 

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

job_posting@agilent.com 

França Agilent Technologies França 

Sas 

Parc Technopolis / Z.A. 

Courtaboeuf 

3, Avenue du Canada 

CS 90263 

91978 LES ULIS Cedex 

job_posting@agilent.com 
Alemanha Agilent Technologies Sales & 

Serviços GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 

76337 Waldbronn Alemanha 

job_posting@agilent.com 

mailto:job_posting@agilent.com
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Alemanha AgilentTechnologies 

Fabricação GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 

76337 Waldbronn Alemanha 

job_posting@agilent.com 

Alemanha Agilent Technologies P&D e 

Marketing GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 

76337 Waldbronn Alemanha 

job_posting@agilent.com 

Alemanha AgilentTechnologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 

76337 Waldbronn Alemanha 

job_posting@agilent.com 

Irlanda Agilent Technologies Irlanda 

Limitado 

Unidade 3, Euro Business 

House 

Little Island Co. Cork Ireland 

job_posting@agilent.com 

Itália Agilent Technologies Italia 

S.p.a 

Via P. Gobetti 2/C 

Cernusco sul Naviglio 20063 

Mi 

job_posting@agilent.com Países Baixos Tecnologias Agilent 

Países Baixos B.V. 

Laan van Langerhuize 1, toren 

A-8 

1186 DS Amstelveen 

job_posting@agilent.com 
Noruega Agilent DGG Noruega AS Postboks 4814 Nydalen 

N-0422 Oslo 

job_posting@agilent.com 

Espanha Agilent Technologies 

Espanha, S.L. 

Parque Empresarial Alvia 

Calle 

José Echegaray, 

8 - Edificio 3 - Planta 1 28232 

Las Rozas, Madrid (Espanha) 

job_posting@agilent.com 
Suécia Agilent Technologies Suécia 

Ab 

Kronborgsgrand 1 

Piso 3 

Kista 

job_posting@agilent.com, 164 

46 
Estados Unidos Agilent Technologies, Inc. Stevens Creek Blvd, 5301. 

Santa Clara, CA 95051 

job_posting@agilent.com 

Reino Unido Agilent Technologies LDA UK 

Limitado 

Lakeside 5500 

Cheadle Royal Business Park 

Stockport, Cheshire SK8 3GR 

job_posting@agilent.com 
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Esta Política detalha a forma pela qual trata quaisquer dados pessoais que você irá nos fornecer 

através do Agilent External Careers Site  (o "Agilent External Careers Site") e outros dados que 

recebemos de você ou de terceiros em conexão com nossos processos seletivos. Leia atentamente 

a seguinte Política para entender como a Agilent pode tratar seus dados pessoais. Ao utilizar o 

Agilent External Careers Site, você estará sujeito às práticas descritas nesta Política. 

Se você tiver alguma dúvida ou questionamento sobre esta Política, entre em contato com o 

responsável pela proteção de dados pessoais (“DPO”) em: 

E-mail:  data-protection.officer@agilent.com 

Telefone: +1 (408) 553 -4417 

Posto: 5301 Stevens Creek Blvd. Santa Clara, CA 95051 

 

Os tipos de dados que recebemos e usamos:recebemos e usamos 

Nós receberemos e usaremos as seguintes informações sobre você: 

• Informações que você fornece como parte de sua candidatura. Você fornecerá à 

Agilent informações pessoais suas ao se candidatar por meio do Agilent External Careers 

Site ou por meio de contato telefônico, e-mail ou outros canais. Essas informações incluem 

os dados que você fornece ao se inscrever e usar o Agilent External Careers Site, como 

seu nome, informações de contato (como endereço residencial ou de trabalho), data de 

nascimento, experiência de trabalho, qualificações profissionais, remuneração, e 

possibilidade de trabalhar no país para o qual você está se candidatando à uma vaga, bem 

como quaisquer informações que você submeter ou enviar por meio do Agilent External 

Careers Site (por exemplo, as informações de um CV). 

• Dados sensíveis fornecidos por você: Quando autorizado pela legislação local, você 

tem a opção de fornecer certos dados sensíveis, desde que com o seu consentimento, 

sobre raça ou origem étnica, e eventual condição de saúde ou deficiência, para permitir 

que analisemos a diversidade de nossos processos seletivos. O fornecimento desses 

dados é opcional e você não será prejudicado no processo seletivo se optar por não 

fornecer esses dados. 

• Informações que coletamos sobre o seu uso do portal. A Agilent coleta de forma 

automatizada certos dados sobre a utilização do Agilent External Careers Site, incluindo 

endereço IP ou outros identificadores eletrônicos, como cookies, operadora de telefonia, 

configuração de fuso horário, sistema operacional do dispositivo e plataforma e 

informações sobre o uso do Agilent External Careers Site ("Informações de Uso"). 

• Informações de terceiros. Recebemos informações de terceiros em conexão com a sua 

candidatura, como indicantes, recrutadores e organizações que fornecem verificações de 

antecedentes, para os cargos que a legislação trabalhista permitir a sua consulta. 

 

Cookies 

Usamos cookies para melhorar a experiência de uso do Agilent External Careers Site. Cookies são 

pequenos arquivos de texto que, quando colocados em seu dispositivo, nos permitem fornecer certos 

recursos e funcionalidades, por exemplo, registrar idioma com base na sua localidade e preferências 

anteriores. Além disso,  usamos também ferramentas de analytics, que utilizam endereço IP e nome 

de domínio para monitorar o tráfego ou administrar o Site de Carreiras Externas Agilent. 

http://careers.agilent.com/
mailto:data-protection.officer@agilent.com


 

Se por qualquer razão você desejar que a Agilent não colete cookies, você pode desativar a sua coleta 

alterando as configurações do seu navegador. No entanto, se você fizer isso, isso pode afetar a sua 

experiência no Agilent External Carreeers Site e assim a Agilent não poderá mais oferecer conteúdo 

personalizado. Para obter mais informações sobre como a Agilent usa cookies, visite nossa 

Declaração de Privacidade no Agilent.com. 

Como usamos seus dados pessoais 

A tabela do Anexo 1 define os dados pessoais que coletamos, as finalidades para as quais os 

utilizamos e, quando aplicável, a base legal da qual nos valemos para legitimar o tratamento de dados 

pessoais, nos termos da legislação aplicável. 

Como compartilhamos seus dados pessoais 

As filiais Agilent podem compartilhar dados pessoais com a Agilent Technologies Inc. para os fins 

estabelecidos no Anexo 1. 

Além disso, também compartilhamos seus dados pessoais com terceiros para as finalidades 

previstas no Anexo 1. Essas categorias de terceiros incluem: 

• provedores de portais, incluindo provedores ADP, LLC localizados nos EUA; 

• provedores de serviços de TI; 

• provedores de verificação de antecedentes (para vagas determinadas); 

• provedores de viagens, quando alguma viagem for necessária para o processo seletivo; 

• prestadores de serviços administrativos, incluindo o Centro Global de Serviços 

Administrativos ("GASC") localizado na Malásia; e 

• agências de recrutamento, incluindo agências locais e internacionais. 

A Agilent ainda se reserva o direito de divulgar seus dados pessoais para o cumprimento de uma 

obrigação legal ou ordem de autoridade competente, ou no curso de um processo judicial, 

administrativo ou arbitral, ou quando necessário para resguardar direitos da Agilent, de seus 

colaboradores ou terceiros. Em alguns casos, de acordo com a legislação aplicável, pode não ser 

possível notificá-lo com antecedência sobre as divulgações feitas para o cumprimento de uma 

obrigação legal ou ordem de autoridade competente. A Agilent usará todos os esforços razoáveis para 

divulgar os dados pessoais mínimos necessários nesses casos. Todas essas solicitações serão 

encaminhadas ao RH e/ou ao Departamento de Legal Compliance que realizarão a divulgação nos 

termos da legislação aplicável, incluindo a Legislação de Proteção de Dados. 

Onde armazenamos seus dados pessoais 

Os dados pessoais que coletamos sobre você serão transferidos e armazenados nos Estados 

Unidos com a Agilent Technologies, Inc. Quando a transferência estiver sujeita à GDPR, e se 

aplicável, utilizaremos as Cláusulas Contratuais Padrão da Comissão Europeia para a transferência 

de dados pessoais para países sem uma decisão de adequação, nos termos das Decisões 

2004/915/CE e 2010/87/UE. Entre em contato com o DPO caso deseje examinar as Cláusulas 

Contratuais Padrão Intra-grupo assinadas pela Agilent.  

A Agilent utiliza uma série de fornecedores terceirizados (conforme indicado acima) para prestação 

de serviços. Todos os fornecedores que processam dados pessoais fora do EEE são obrigados a 

firmar com a Agilent as Cláusulas Contratuais Padrão para a transferência de dados pessoais (nos 

termos da Decisão 2010/87/UE) ou serem certificados como cumprindo o Privacy Shield UE-EUA do 

Departamento de Comércio dos EUA. Para obter mais informações sobre o Privacy Shield UE-EUA, 

visite o  site do Privacy Shield do Departamento de Comércio dos EUA. 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy
https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield


 

Quando a LGPD for aplicável, a Agilent se baseará na base legal dos procedimentos preliminares 

relacionados a um contrato para a transferência internacional de dados pessoais para os Estados 

Unidos, bem como implementará outros mecanismos para a segurança dessas transferências 

internacionais, conforme exigido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

 

A segurança de seus dados pessoais 

Infelizmente, a transmissão de informações pela internet não é completamente segura. Embora 

façamos o possível para proteger seus dados pessoais, não podemos garantir completamente a 

segurança das informações transmitidas através do Agilent External Careers Site. Contudo, assim 

que recebermos suas informações, tomaremos as medidas técnicas e organizacionais apropriadas 

para proteger seus dados pessoais contra perdas, roubos e uso, acesso ou modificação não 

autorizados. 

Retenção de dados 

Seus dados pessoais serão retidos pela Agilent por um ano, exceto os dados de candidatos dos 

Estados Unidos, Brasil, Canadá, Puerto Rico, México e Coreia do Sul, que serão mantidos por quatro 

anos contados a partir da inatividade do perfil do candidato. 

Seus dados pessoais poderão ser retidos por mais tempo, se exigido por lei ou uma ordem de 

autoridade competente e/ou conforme necessário para defender ou prosseguir com reivindicações 

legais. 

Excluindo suas informações 

Quando você desativar sua conta, ainda armazenaremos seus dados no Agilent External Careers Site 

pelo período indicado no item acima. Para excluir seus dados, envie um e-mail para data-

protection.officer@agilent.com. Ainda, reservamo-nos o direito de reter seus dados nas hipóteses 

estabelecidas acima. 

Seus direitos 

Você tem certos direitos em relação aos dados pessoais que temos sobre você. Algumas delas só 

se aplicam em determinadas circunstâncias e jurisdições, conforme estabelecido em mais detalhes 

abaixo. Também estabelecemos como exercer esses direitos. Por favor, note que exigiremos que 

você verifique sua identidade antes de responder a quaisquer solicitações para exercer seus direitos 

fornecendo (i) seu nome e (ii) documento de identidade válido (por exemplo passaporte ou carteira 

de motorista). Devemos responder a um pedido por você para exercer esses direitos sem atraso 

indevido e pelo menos dentro de um mês (embora isso possa ser prorrogado por mais dois meses 

em determinadas circunstâncias). Pela LGPD, devemos responder a um pedido de acesso ou 

confirmação sobre o tratamento de dados pessoais em até 15 dias. Para exercer qualquer um de 

seus direitos, preencha o seguinte formulário e envie-o aqui. Além disso, você pode acessar, corrigir 

e remover dados pessoais do seu perfil no Site de Carreiras Externas da Agilent.  

https://www.adp.com/privacy.aspx 

• Seus direitos pela GDPR 

• Acesso. Você tem o direito de saber se processamos dados pessoais sobre você, e se o 

fizermos, para acessar dados que temos sobre você e certas informações sobre como os usamos 

e com quem compartilhamos. 

• Portabilidade. Você tem o direito de receber um subconjunto dos dados pessoais que 

coletamos de você em um formato estruturado, comumente usado e legível por máquina e o 

direito de solicitar que transfiramos esses dados pessoais para outra parte. Se você deseja que 

transfiramos os dados pessoais para outra parte, por favor, certifique-se de detalhar essa parte e 

mailto:data-protection.officer@agilent.com
mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://app.onetrust.com/app/%23/webform/08227516-8056-4604-9c45-2f9af0531747
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&amp;d=External


 

note que só podemos fazê-lo onde é tecnicamente viável. Não somos responsáveis pela 

segurança dos dados pessoais ou seu processamento uma vez recebidos por terceiros. 

• Nota: Podemos não ser capazes de fornecer-lhe certos dados pessoais após uma solicitação 

de acesso ou portabilidade se fornecê-lo interferiria com os direitos de outro indivíduo (por 

exemplo, quando fornecer os dados pessoais que temos sobre você revelaria informações sobre 

outra pessoa) ou quando outra isenção se aplica. 

• Correção. Você tem o direito de exigir que corrijamos quaisquer dados pessoais sobre você 

que são imprecisos e têm dados incompletos concluídos (inclusive pela provisão de um 

suplementar afirmação). Quando você solicitar a correção, por favor explique em detalhes por 

que você acredita que os dados pessoais que temos sobre você são imprecisos ou incompletos 

para que possamos avaliar se uma correção é necessária.  Por favor, note que, embora avaliemos 

se os dados pessoais que temos sobre você são imprecisos ou incompletos, você pode exercer 

o seu direito de restringir nosso processamento dos dados aplicáveis conforme descrito abaixo. 

Quando concordarmos que os dados pessoais são imprecisos ou incompletos, tentaremos dizer 

a qualquer terceiro a quem divulgamos os dados relevantes para que eles possam corrigir os 

dados também. 

• Apagamento. Você pode solicitar que apaguemos os dados pessoais que temos sobre você 

nas seguintes circunstâncias: 

o Você acredita que não é mais necessário para nós manter os dados pessoais que temos 

sobre você, por exemplo, se você decidir que você não deseja mais enviar um aplicativo 

através do Agilent External Careers Site; 

o deve-se processar os dados pessoais que temos sobre você com base em nosso interesse 

legítimo e você se opõe a esse processamento. Por favor, forneça-nos detalhes sobre o seu 

raciocínio para que possamos avaliar se há um interesse predominante para que 

retenhamos tais dados pessoais;você 

o você não deseja mais que usemos os dados pessoais que temos sobre você, a fim de 

enviar-lhe notificações sobre novas posições que correspondam ao seu perfil; ou 

o você acredita que os dados pessoais que temos sobre você estão sendo processados 

ilegalmente por nós. 

Observe também que você pode exercer o seu direito de restringir nosso processamento de 

seus dados pessoais enquanto consideramos sua solicitação como descrita abaixo. Por 

favor, forneça o máximo de detalhes possível sobre suas razões para a solicitação para nos 

ajudar a determinar se você tem uma base válida para eliminação. Reteremos os dados 

pessoais se houver fundamentos válidos por lei para fazê-lo (por exemplo, para a defesa de 

reivindicações legais ou liberdade de expressão), mas avisaremos se esse for o caso. 

• Restrição de processamento apenas ao armazenamento. Você tem o direito de exigir que 

paremos de processar os dados pessoais que temos sobre você além de para fins de 

armazenamento em determinadas circunstâncias. Por favor, note, no entanto, que se pararmos 

de processar os dados pessoais, podemos usá-los novamente se houver fundamentos válidos 

sob a lei de proteção de dados para nós fazê-lo (por exemplo, para a defesa de reivindicações 

legais ou para a proteção de terceiros). Quando concordarmos em parar de processar os dados 

pessoais, tentaremos dizer a qualquer terceiro a quem divulgamos os dados pessoais 

relevantes para que eles possam parar de processar os dados também. Você pode solicitar que 

paremos de processar e apenas armazene os dados pessoais que temos sobre você onde: 

o acredita que os dados pessoais não são precisos para o período necessário para verificar 

se os dados são precisos; 

o deseja apagar os dados pessoais, pois o processamento que estamos fazendo é ilegal, mas 

você quer que simplesmente restrinjamos o uso desses dados; 



 

o os dados pessoais não são mais necessários para fins de processamento, mas você exige 

que reteremos os dados para o estabelecimento, exercício ou defesa de reivindicações 

legais; Ou 

o Você se opôs a que processássemos dados pessoais que temos sobre você com base em 

nosso interesse legítimo e deseja que paremos de processar os dados pessoais enquanto 

determinamos se há um interesse predominante em nós retermos tais dados pessoais. 

• Objeção. Você tem o direito de se opor ao nosso processamento de dados sobre você e 

vamos considerar sua solicitação. Por favor, forneça-nos detalhes sobre o seu raciocínio para 

que possamos avaliar se há um interesse convincente sobre nós continuando a processar tais 

dados ou precisamos processá-los em relação a reivindicações legais. Além disso, você pode 

solicitar que restringimos o processamento ao armazenamento apenas enquanto consideramos 

sua objeção. 

 

• Seus direitos pela LGPD 

• Confirmação, Acesso e Portabilidade. Você tem o direito de nos pedir para acessar os dados 

pessoais que temos sobre você e ser fornecido com certas informações sobre como usamos 

seus dados pessoais e com quem compartilhamos. 

• Não fornecer ou retirar o consentimento. Você tem o direito de não fornecer ou retirar seu 

consentimento, no entanto, tal fato não afetará a legalidade de qualquer processamento 

realizado anteriormente. Se você não fornecer ou revogar seu consentimento, talvez a 

Agilent possa não ser capaz de fornecer certos produtos e serviços. Quando este for o caso, 

a Agilent avisará. 

• Correção. Você também tem o direito de nos pedir para corrigir seus dados pessoais onde 

eles são imprecisos ou incompletos. 

• Direito à exclusão, bloqueio ou anonimização. Em certas circunstâncias, você tem o direito 

de nos pedir para excluir, bloquear ou anonimizar os dados pessoais que temos sobre você.  

• Restrição e Objeção. Quando a LGPD se aplica, você tem o direito de restringir ou se opor a 

fins específicos de processamento. Em alguns casos, a Agilent pode demonstrar que tem 

razões legítimas para processar seus dados pessoais, que podem anular seus direitos, se, 

por exemplo, eles são estritamente essenciais para a funcionalidade dos produtos ou 

serviços. 

Caso você deseje fazer uma reclamação sobre como processamos seus dados pessoais, entre em 

contato conosco em primeira instância em data-protection.officer@agilent.com  e nos esforçaremos 

para lidar com sua solicitação. Isso sem prejuízo do seu direito de levantar uma queixa com uma 

autoridade supervisora de proteção de dados relevante. 

Alterações 

Vamos postar quaisquer alterações futuras nesta Política nesta página. Verifique com frequência 

para ver quaisquer atualizações ou alterações nesta Política. 

Contato 

Perguntas, comentários e solicitações sobre esta Política são bem-vindos e devem ser endereçados 

ao 

DPO no seguinte endereço de e-mail data-protection.officer@agilent.com. 

  

mailto:data-protection.officer@agilent.com
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Anexo 1 

Finalidades de tratamento de dados pessoais de candidatos 

Finalidade 
Categorias de dados pessoais 

tratados 
Base legal  

Inscrição no processo seletivo Dados de contato: como 

endereço residencial e de 

trabalho, números de telefone, 

endereços de e-mail e 

informações curriculares. 

Dados Cadastrais: incluindo 

nome, número de telefone, 

endereço de e-mail, número de 

passaporte, assento e 

preferência de refeição, a fim de 

reservar sua viagem caso você 

prossiga para a fase de 

entrevista.Isso inclui as 

categorias A, B, C, I e J como 

enumeradas na definição de 

"Informações Pessoais" sob a Lei 

de Privacidade do Consumidor 

da Califórnia ("CCPA"). 

Necessário para o jurídico da 

Agilent 

Obrigações (quando aplicável). 

 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent avaliar os 

candidatos do processo seletivo. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent entrevistar 

candidatos para o processo 

seletivo. 

Selecionar e avaliar 

candidatos para o processo 

seletivo. 

Dados cadastrais: como 

qualificações profissionais, nome 

completo, cidadania, data de 

nascimento e comprovante de 

elegibilidade para o trabalho 

(quando aplicável) 

Dados de contato: como 

endereço residencial e de 

trabalho, números de telefone, 

endereços de e-mail, contatos de 

emergência e informações de 

parentes próximos. 

Isso inclui as categorias A, B e C 

como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" no 

âmbito do CCPA. 

 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent avaliar os 

candidatos do processo seletivo. 

 

 



 

Finalidade 
Categorias de dados pessoais 

tratados 
Base legal  

Para avaliar suas 

qualificações para a vaga. 

Dados com relação à educação, 

formação profissional e cargos 

anteriormente ocupados, 

incluindo qualificações, 

certificações, referências ou 

informações curriculares. 

Isso inclui as categorias A, B, C, I 

e J como enumeradas na 

definição de "Informações 

Pessoais" no âmbito do CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent avaliar os 

candidatos do processo seletivo. 

 

Para realizar verificações de 

antecedentes, na medida 

permitida pela lei aplicável 

(incluindo a verificação de 

referências e qualificações). 

Dados cadastrais, informações 

de contato e referências de 

empregadores anteriores ou 

contatos profissionais. 

Isso inclui as categorias A, B, C e 

I como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" no 

âmbito do CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent avaliar os 

candidatos do processo seletivo. 

 



 

Finalidade 
Categorias de dados pessoais 

tratados 
Base legal  

Admitir os candidatos 

aprovados no processo 

seletivo. 

Dados cadastrais: como nome, 

sexo e data de nascimento. 

Dados de contato: como 

endereços residenciais e de 

trabalho, números de telefone e 

endereços de e-mail. 

Dados de dependentes: Detalhes 

pessoais e familiares (como 

detalhes de contato do 

cônjuge/parceiro e/ou filhos). 

Dados relacionados à função: 

início e desenvolvimento do 

trabalho, incluindo data de 

contratação, cargo e jornada. 

Documentos: informações sobre 

escolaridade, detalhes do 

emprego, sexo, remuneração, 

detalhes da conta bancária, RG, 

CPF, identificadores exclusivos 

fiscais, foto, passaporte, dados 

de saúde (para os cargos que a 

legislação trabalhista permitir a 

sua consulta).  

[Isso inclui as categorias A, B, C, 

I e J como enumeradas na 

definição de "Informações 

Pessoais" no âmbito do CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent iniciar os 

processos de incluir dependentes 

dos colaboradores em benefícios 

prestados pela Empresa. 

 

Necessário para o cumprimento de 

obrigações legais da Agilent 

obrigações (quando aplicável). 

Procedimento preliminar à 

execução do contrato de trabalho 

ou de prestação de serviços. 

 

 

Na medida do permitido ou 

exigido pela legislação 

aplicável, para realizar avaliar 

as ações de diversidade da 

Agilent. 

Dados relativos à raça, origem 

étnica, condições de saúde, 

como deficiências, nacionalidade 

ou orientação sexual (aplicável 

apenas ao EUA, não aplicável 

para países da EEE e Brasil)]. 

Isso inclui as categorias A, B e C 

como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" no 

âmbito do CCPA. 

Necessário para as obrigações 

legais da Agilent (quando 

aplicável).  

Consentimento, sendo o 

fornecimento desses dados 

opcional. O indivíduo não será 

prejudicado se optar não por 

fornecer esses dados.  

Para fornecer-lhe o suporte 

em relação ao Agilent 

External Careers Site. 

Detalhes de login, como nome de 

usuário e senha. 

Isso inclui as categorias A e B 

como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" sob o 

CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent avaliar os 

candidatos do processo seletivo. 



 

Finalidade 
Categorias de dados pessoais 

tratados 
Base legal  

Para se comunicar com você. Informações de identidade, como 

nome. 

Detalhes de contato, como 

endereços residenciais e de 

trabalho, números de telefone e 

endereços de e-mail.Isso inclui 

as categorias A e B como 

enumeradas na definição de 

"Informações Pessoais" sob o 

CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent avaliar os 

candidatos do processo seletivo. 

Enviar notificações sobre 

novas posições que 

correspondam ao seu perfil. 

Endereço de e-mail. 

 

Isso inclui as categorias A e B 

como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" sob o 

CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent avaliar os 

candidatos do processo seletivo. 

Para melhorar o Agilent 

External Careers Site e 

personalizar o seu conteúdo 

de acordo com preferências 

anteriores de seu dispositivo. 

Informações de uso: endereço IP 

ou outros identificadores 

eletrônicos, como cookies, 

operadora de telefonia, 

configuração de fuso horário, 

sistema operacional do 

dispositivo e plataforma e 

informações sobre o uso do 

Agilent External Careers Site. 

Isso inclui as categorias A e F 

como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" sob o 

CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent avaliar os 

candidatos do processo seletivo. 

Administrar o Agilent External 

Careers Site e para 

operações internas, incluindo 

solução de problemas, análise 

de dados, testes, pesquisa, 

finalidades estatísticas e de 

pesquisa. 

Informações de uso: endereço IP 

ou outros identificadores 

eletrônicos, como cookies, 

operadora de telefonia, 

configuração de fuso horário, 

sistema operacional do 

dispositivo e plataforma e 

informações sobre o uso do 

Agilent External Careers Site. 

Isso inclui as categorias A e F 

como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" sob o 

CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent de garantir a 

boa performance do site e uma 

adequada responsividade. 



 

Finalidade 
Categorias de dados pessoais 

tratados 
Base legal  

Para manter o Agilent 

External Careers Site seguro. 

Informações de uso: endereço IP 

ou outros identificadores 

eletrônicos, como cookies, 

operadora de telefonia, 

configuração de fuso horário, 

sistema operacional do 

dispositivo e plataforma e 

informações sobre o uso do 

Agilent External Careers Site. 

Isso inclui as categorias A e F 

como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" sob o 

CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent em manter o 

site seguro. 

Desenvolver o Agilent 

External Careers e melhorar 

nossos processos seletivos de 

seleção e admissão. 

Todos os dados coletados dos 

candidatos, ou seja, informações 

de identidade, detalhes de 

contato e dados com relação à 

progressão da carreira.Isso inclui 

as categorias A, B, C, F, H, I e J 

como enumeradas na definição 

de "Informações Pessoais" no 

âmbito do CCPA. 

Necessário para os interesses 

legítimos da Agilent para 

aperfeiçoar o seu processo seletivo. 

 

De acordo com o CCPA, "Informações Pessoais" são informações que identificam, relacionam ou 

podem estar razoavelmente ligadas a um determinado residente ou família da Califórnia, e inclui as 

seguintes categorias de informações: 

A. Identificadores, como nome, informações de contato, identificadores on-line, endereço IP, 

números de segurança social e outros números de identificação emitidos pelo governo; 

B. Informações pessoais, conforme definido na lei de registros de clientes da Califórnia, 

como nome, informações de contato, informações de educação, histórico de emprego, 

informações financeiras e informações médicas e de seguros médicos; 

C. Características das classificações protegidas sob a lei da Califórnia ou federal, como 

sexo, idade, raça, religião, origem nacional, deficiência, condições médicas e 

informações, cidadania, estado de imigração, pedido de licença e estado civil; 

D. Informações comerciais, como produtos ou serviços adquiridos; 

E. Informações biométricas, como impressões digitais e impressões digitais; 

F. Informações sobre atividades na Internet ou rede, como histórico de navegação e 

interações com nossos e outros sites e sistemas; 

G. Dados de geolocalização, como localização do dispositivo e localização ip; 



 

H. Informações de áudio, eletrônicos, visuais e similares, como fotografias ou gravações de 

áudio ou vídeo criadas em conexão com nossas atividades comerciais; 

I. Informações profissionais ou relacionadas ao emprego, como histórico de trabalho, 

empregador anterior, informações relativas a referências, detalhes de qualificações, 

habilidades e experiência, dados de recursos humanos e dados necessários para 

benefícios e serviços de administração relacionados; 

J. Informações de educação sujeitas à Lei federal de Direitos Educacionais e Privacidade 

da Família, como registros estudantis; E 

K. Inferências extraídas de qualquer uma das Informações Pessoais listadas acima para 

criar um perfil ou resumo sobre, por exemplo, as preferências e características de um 

indivíduo. 

 

 


