
 

Políticas de Privacidade e Termo de Anuência de 
Tratamento e Uso de Dados 

 

Na HRSOUL, a privacidade é um assunto prioritário! Por isso, esta política visa detalhar aos Usuários a                 
forma de uso de suas informações em nosso site. Recomenda-se uma leitura atenta! 

Esta Política de Privacidade e Termo de Anuência de Tratamento e Uso de Dados é aplicável a todos os                   
Usuários do site da HRSOUL (www.hrsoul.com.br), e conta com informações claras referentes à coleta, uso,               
armazenamento e proteção de dados.  

A HRSOUL poderá alterar este documento sempre que quiser, e o Usuário é responsável por consultar                
regularmente esta Política, com escopo de apurar se concorda ou não com as modificações feitas, e se pretende                  
continuar acessando o site. 

Os Usuários do site da HRSOUL podem acessá-lo para as seguinte finalidades: (1) cadastrar ou atualizar                
um perfil, (2) tratar dados dos Usuários que se cadastraram e (3) consultar informações e perfis. Em quaisquer dos                   
usos enumerados, fica expressamente autorizada a coleta e armazenamento de seus dados de navegação, e de                
suas informações pessoais e profissionais, com utilização conforme prevista nesta Política. 

Em suma, as disposições deste documento se aplicam a todos os produtos e aplicações oferecidas pelo                
site da HRSOUL, podendo haver novos termos — específicos para determinados produtos —o que será               
oportunamente comunicado ao respectivo Usuário. 

Coleta e Utilização de Informações do Usuário 

I. Informações pessoais: 

Ao utilizar o site da HRSOUL, de acordo com as opções citadas acima, haverá coleta de informações                 
pessoais, que poderão incluir nome completo, endereço de e-mail, telefone para contato, sexo, data de nascimento,                
endereço, cargo e salário ou pretensão salarial. 

Os dados informados pelo Usuário são de sua exclusiva responsabilidade, e poderão ser exibidos e               
disponibilizados no site, e em outros contatos virtuais com as empresas que contratam serviços de busca de                 
profissionais. 

As informações do Usuários poderão permanecer armazenadas mesmo após o encerramento do cadastro             
do Usuário, o que poderá ocorrer no caso de necessidade de cumprimento de obrigações de natureza judicial, legal,                  
fiscal ou regulatória, para evitar fraudes ou o uso indevido, bem como para garantir o devido cumprimento desta                  
Política de Privacidade e demais acordos que disponham sobre a relação da HRSOUL com os Usuários.  

II. Informações profissionais: 

A HRSOUL também fica autorizada a coletar e utilizar as informações profissionais dos Usuários — seja de                 
forma interna, em sua plataforma, ou externa, em toda a Internet. As informações profissionais e de contato serão                  
usadas para:  

MAIO/2020 



 
(1) enviar avisos de vagas profissionais que combinem com o cadastro feito pelo Usuário;  
(2) proporcionar ao Usuário uma experiência de acordo com o seu perfil cadastrado. 

 
Comunicação 

As comunicações da HRSOUL se darão com o fim de oferecer notificações apropriadas sobre o uso do                 
website e dos seus recursos e funções, bem como de se enviar mensagens informativas e promocionais, como                 
ofertas de parceiros. 

Desde já, se frisa que a HRSOUL não pratica SPAM 

As mensagens da HRSOUL são enviadas para o e-mail ou para o número de telefone cadastrados pelo                 
próprio Usuário. O recebimento de mensagens pode ser interrompido a qualquer momento por meio de solicitação                
identificada, encaminhada ao endereço eletrônico contato@hrsoul.com.br. Toda solicitação de exclusão de e-mail            
será prontamente atendida. 

Segurança 

O acesso feito pelo Usuário ao site se dará por meio de login e senha confidenciais e criptografadas, de uso                    
pessoal e intransferível, ficando este Usuário responsável pela sua proteção e sigilo. 

A HRSOUL visará sempre observar as normas aplicáveis para se verificar a devida segurança dos seus                
dados, além de também tomar medidas de segurança para armazenamento destes, com a intenção de repelir                
qualquer acesso não autorizado.  

Contudo, o Usuário é, e aqui se dá por integralmente ciente, da possibilidade de haver falhas e                 
vulnerabilidades virtuais no mundo da internet —o que não afasta a HRSOUL de aplicar os seus melhores esforços                  
a fim de evitá-las. 

Na mesma esteira, a despeito de todas as medidas técnicas e administrativas tomadas pela HRSOUL para                
evitar problemas com dados dos Usuários, no caso de haver qualquer incidente de segurança, ou iminência deste,                 
capaz de causar dano a algum Usuário, a HRSOUL se compromete em comunicar à Autoridade Nacional de                 
Proteção de Dados (ANPD) prontamente. 

Ações proibidas 

É totalmente proibida a utilização de qualquer tecnologia de dispositivos, softwares, scripts ou qualquer              
mecanismo com robots, crawlers, data mining, data scraping, entre outros. 

São igualmente proibidas quaisquer formas de engenharia reversa para desmontar, decifrar, descompilar            
ou, de alguma maneira, tentar copiar o código fonte ou qualquer outro conteúdo de propriedade intelectual disponível                 
no ambiente da HRSOUL.  

Ficam, desde já, vedadas quaisquer ações que possam comprometer as funcionalidades do site e/ou dos               
recursos da HRSOUL, bem como a reprodução, a publicação, o compartilhamento, ainda que parcial, de qualquer                
conteúdo do site —por qualquer meio, incluindo, sem se limitar, a redes sociais, blogs e comunidades virtuais. 

Conteúdo do website 
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O sítio da HRSOUL é de conteúdo dinâmico e pode conter pequenos erros tipográficos. Modificações               
podem ser feitas sem aviso prévio, inclusive em produtos, serviços e recursos anunciados. 

A HRSOUL não se responsabiliza pelo conteúdo de outras páginas da web que eventualmente sejam               
acessadas a partir do seu site. 

Termo de Anuência de Tratamento e Uso de Dados 
 

Por fim, este documento também visa registrar o consciente, livre e expresso consentimento do Usuário (o                
titular dos dados), declarado após completa informação sobre os detalhes do tratamento de dados que será feito. 

 
Portanto, o Usuário confere à HRSOUL o pleno consentimento ao tratamento e uso de seus dados                

pessoais, profissionais e de navegação, nos termos desta política e da Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de                    
Dados Pessoais (LGPD). 
 

Ao manifestar a aceitação a esta termo, o Usuário consente que a HRSOUL (a controladora dos dados)                 
tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais e profissionais, de informações referentes às               
empresas onde atuam e atuaram os Usuários, e de demais dados necessários à fruição de serviços ofertados pela                  
HRSOUL. 

Ao concordar com este termo, o Usuário também anui que a HRSOUL realize o tratamento do dados                 
citados acima, envolvendo operações como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,           
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou         
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 
 

Buscando atividade profissional, o Usuário inserirá seus dados pessoais e profissionais. No que se refere               
aos tais dados pessoais e profissionais do Usuário, a HRSOUL fica autorizada a tomar decisões. São os dados                  
pessoais obtidos pela HRSOUL:  

(1) nome completo;  
(2) nível de instrução ou escolaridade;  
(3) endereço completo;  
(4) números de telefone, WhatsApp e endereços de e-mail; (5) comunicação, verbal e escrita, mantida entre                

o Usuário e a HRSOUL. 
 

As finalidades dos tratamentos dos dados são:  
(1) Possibilitar que a HRSOUL identifique e entre em contato com o Usuário, para fins de relacionamento                 

comercial; 
(2) Possibilitar que a HRSOUL envie ou forneça ao Usuário os seus produtos e serviços, de forma                 

remunerada ou gratuita; 
(3) Possibilitar que a HRSOUL estruture, teste, promova e faça propaganda de produtos e serviços,               

personalizados ou não ao perfil do Usuário; 
(4) Possibilitar que a HRSOUL utilize os dados em Pesquisas de Mercado; 
(5) Possibilitar que a HRSOUL utilize os dados para manter o banco de dados de profissionais do mercado                  

para facilitar o contato, em caso de futuros convites; 
(6) Compartilhamento de dados; 
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A HRSOUL fica autorizada a compartilhar os dados pessoais, profissionais e de navegação do Usuário com                

outros agentes de tratamento de dados em caso de necessidade, para as finalidades listadas nesta Política e Termo,                  
observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 13.709. 
 

Sobre o término do tratamento dos dados, a HRSOUL poderá manter e tratar os dados pessoais e                 
profissionais dos Usuários durante todo o período em que esses se apresentarem pertinentes ao alcance das                
finalidades listadas nesta Política e Termo. 

 
O Usuário se dá por ciente de que dados pessoais e profissionais anonimizados, ou seja, sem possibilidade                 

de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido. 
 

O Usuário poderá solicitar, via e-mail ou correspondência, à HRSOUL, a qualquer momento, que sejam               
eliminados os dados pessoais e profissionais não anonimizados do Usuário, que fica ciente de que poderá ser                 
inviável à HRSOUL fazer o fornecimento de produtos ou serviços ao Usuário, a partir da eliminação dos dados                  
pessoais e profissionais. 
 

O Usuário pode obter da HRSOUL, em relação aos dados por ela tratados, a qualquer momento, e                 
mediante requisição:  

(1) confirmação da existência de tratamento;  
(2) acesso aos dados;  
(3) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  
(4) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em            

desconformidade com o disposto na Lei nº 13.709;  
(5) portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e               

observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão competente;  
(6) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do Usuário, exceto nas hipóteses              

previstas no art. 16 da Lei nº 13.709;  
(7) informação das entidades públicas e privadas com as quais a HRSOUL realizou uso compartilhado de                

dados;  
(8) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;  
(9) revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709 —o Usuário tem pleno                    

direito de Revogação do Consentimento: o consentimento poderá ser revogado pelo Usuário a qualquer              
momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência à HRSOUL. 

HRSOUL — hunting relationship soul 
CNPJ/MF nº. 26.156.622/0001-05 
Rua Afonso Celso, 1221, conj. 112, Vila Mariana 
São Paulo — SP, CEP: 04119-061 
contato@hrsoul.com.br 
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