Política de Privacidade

A plataforma Intermitentes valoriza a privacidade das pessoas que usam nosso site. Esta
Política de Privacidade descreve como as informações pessoais de Candidatos a emprego e
Empregadores são coletadas, usadas e compartilhadas quando você visita o site
Intermitentes.net.
Nosso compromisso é tratar esses dados apenas para fins de promoção de emprego
adequados a este site, bem como oferecer promoções comerciais de bens ou serviços próprios
ou de terceiros que consideramos de seu interesse. Antes de nos fornecer qualquer
informação, você deve ler e entender os termos desta Política de Privacidade, declarando
expressamente o seu consentimento, aceitando-os.
Exceto para cumprir as finalidades acima, não iremos transferir seus dados para terceiros.

1. Informações que coletamos
Coletamos informações sobre você quando você usa nossos sites e aplicativos. Recebemos e
armazenamos essas informações quando você as insere em nosso site, envia para nós ou nos
fornece de qualquer outra forma.
Se você não quiser que coletemos suas informações pessoais, por favor, abstenha-se de
fornecê-las. No entanto, você deve levar em conta que, se você não nos fornecer suas
Informações Pessoais, você não poderá acessar os serviços e informações disponíveis através
do site.
As informações coletadas dos Usuários são:
Candidatos:
Ao registrar-se no site serão solicitados os dados pessoais através do preenchimento de um
formulário. Os dados solicitados são obrigatórios para a realização do propósito do site e serão
armazenados e processados exclusivamente com esse objeto e sempre no âmbito da política
estabelecida. Os dados solicitados são:
●

●
●
●
●

Informações pessoais como endereço de e-mail, endereço, número de telefone, CPF,
nome e data de nascimento. Obs. Solicitamos o CPF apenas para validar o Usuário, não
divulgamos o seu CPF a terceiros, nem mesmo para os Empregadores;
Seu currículo incluindo experiência profissional e formação;
Informações importadas por você de aplicativos de terceiros;
Informações que você nos fornece quando entra em contato com a Intermitentes;
Número do cartão de crédito e informações de faturamento (para serviços que exigem
pagamento).

Empregadores:
O Usuário responsável pela empresa precisa registrar-se no site com informações básicas e
pessoais para realizar o recrutamento e seleção de profissionais. Os dados solicitados são:

●
●

●

CPF, nome e e-mail comercial. Estes dados são obrigatórios para acesso posterior ao site;
Informações sobre o Empregador, como CNPJ, nome comercial, tamanho e tipo de
negócio.
Número do cartão de crédito e informações de faturamento (para serviços que exigem
pagamento).

Também coletamos informações suas se você optar por fazer login na Intermitentes com o
Facebook ou serviços semelhantes, nós importamos as informações solicitadas da sua conta e
fazemos parte do seu perfil.

2. Como usamos as informações
Usamos as informações que coletamos para fornecer nossos serviços, responder a você,
operar e melhorar nossos sites e aplicativos e promover uma experiência de Usuário positiva.
O uso do site e o registro ou apresentação de dados pessoais para o site intermitentes.net
implica o consentimento do Candidato e Empregador para o tratamento automatizado dos
dados pessoais fornecidos, bem como o envio de comunicações por via eletrônica com
informações relacionadas com o site intermitentes.net. Durante o processo de registro, o
Candidato e o Empregador consentem que os dados são transferidos a terceiros, com exceção,
como dito alhures, do CPF.
Para estes fins significa terceiro "aqueles Usuários ou entidades que desejam entrar em
contato com o Candidato" em relação aos processos de recrutamento. O Usuário que registra
(privado e profissional) expressa seu conhecimento e, por conseguinte, concorda
expressamente, que seus dados e o conteúdo que fornecer será pública e visível no site, para
os motores de busca da Internet e que poderão ser fornecidas a outras empresas no âmbito da
prestação do serviço.
O Candidato consente expressamente com a transferência de seus dados a Empregadores para
o envio de ofertas próprias e promoções relacionadas aos interesses e perfil do Usuário.

3. Onde são armazenadas essas informações?
Todos os dados e informações coletados dos Usuários serão incorporados ao banco de dados
do site intermitentes.net que são armazenados em servidores localizados nos Estados Unidos
da América (EUA), ou seja, esses dados e informações estarão armazenados em ambiente
seguro e somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e autorizadas por nós. O
Usuário é o proprietário dos dados e está apto a adicionar, excluir ou modificar quaisquer
informações que estiverem ligadas ao seu perfil de Usuário.

4. Quem terá acesso a essas informações?
As informações fornecidas, consideradas em seu conjunto, são de utilização exclusiva da
intermitentes.net. Além dele, apenas as empresas responsáveis pela manutenção e

desenvolvimento dos serviços e produtos do site terão acesso aos dados, sob condição de
sigilo.
No momento, a Intermitentes não compartilha essas informações com nenhuma outra
empresa. No futuro, caso seja do interesse do peeker fazê-lo, será solicitada a sua anuência.
Em nenhuma hipótese os dados individuais dos Usuários são vendidos a terceiros.
É importante informar que a Intermitentes pode conter diversos links para muitos sites, no
entanto, não compartilhamos nenhuma informação pessoal de Usuários com esses sites.

5. Como asseguramos as informações dos Usuários?
A segurança de suas informações pessoais é importante para nós. Utilizamos uma variedade
de salvaguardas para proteger as informações pessoais que nos são submetidas, tanto durante
a transmissão como depois de recebidas. Nós tomamos as medidas apropriadas para proteger
suas informações pessoais de perda acidental e de acesso, uso, alteração ou divulgação não
autorizados. Contudo, nenhum armazenamento ou transmissão de dados da internet é 100%
seguro, e não se pode garantir total segurança de todas as informações.
Cabe também ao Usuário todas as precauções possíveis para garantir o sigilo de suas
informações, preservando o sigilo de seu e-mail e senha.
Nós manteremos seus dados pessoais e todos os dados da conta apenas enquanto ter o
cadastro ativo no site. Uma vez que você queira se descadastrar, iremos deletar seus dados
permanentemente do nosso banco de dados.

6. Links externos
O site pode conter links para outros sites da Internet. A Intermitentes não é responsável pelas
práticas de privacidade ou pelo tratamento de dados pessoais desses sites. Recomendamos
que você consulte as práticas de privacidade de tais sites da Internet antes de usá-los.

7. Política direcionada às crianças
Nossos serviços são direcionados a pessoas maiores de 16 anos. Caso tome conhecimento de
que seu filho nos forneceu informações pessoais sem seu consentimento, entre em contato
conosco que tomaremos as medidas para excluir os dados fornecidos e encerrarmos a Conta.

8. Uso de cookies
O cookie é uma informação armazenada pelo seu navegador no seu computador (ou
dispositivo móvel), a pedido dos sites (e outros servidores da web com os quais eles
interagem) que você visita.

Ao continuar sua navegação em nosso site, você aceita o uso de cookies.
Você pode, no entanto, optar por desativá-los a qualquer momento, configurando seu
navegador. Mesmo assim recomendamos seu uso para obtenção da melhor experiência e para
tornar o site integralmente funcional.
Os cookies que usamos não armazenam quaisquer informações confidenciais. Nosso objetivo é
ter um site mais pessoal, informativo e amigável para o usuário e os cookies nos ajudam a
alcançar esse objetivo.

9. Mudanças na Política de Privacidade
Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações. Desta forma, recomendamos visitar
periodicamente esta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações.
Não obstante o acima exposto, iremos informá-lo de qualquer modificação a esta Política de
Privacidade que afete o processamento dos seus dados pessoais.

10. Contato
Se ainda assim você tiver dúvidas sobre sua privacidade ao usar o site, ou, caso queira desistir
de consentir com as disposições desta política de privacidade, a qualquer momento, basta para
tal que nos notifique no seguinte e-mail: c ontato@intermitentes.net
Atualizado em 07 de setembro de 2020.

