Aviso de Privacidade
Sistema de Aquisição de Talentos da Takeda
Os sistemas de tecnologia de recrutamento são usados pela Takeda para gerenciar o processo de recrutamento e
contratação e acompanhar as candidaturas de emprego. Esses sistemas permitem que os candidatos enviem uma
candidatura específica para a vaga de emprego ou que a Takeda notifique os candidatos sobre oportunidades de
emprego que se alinham às habilidades, experiência e formação do indivíduo.
Dados Pessoais coletados pela Takeda
Por meio da candidatura à vaga e a funcionalidade do perfil profissional, coletamos dados pessoais sobre você,
incluindo, por exemplo:
• Nome completo, endereço de e-mail e outros detalhes de contato,
• Detalhes sobre suas qualificações, habilidades e experiência,
• Detalhes de emprego anterior na própria Takeda e/ou afiliadas da Takeda (se aplicável),
• Informações sobre remuneração (se aplicável),
• Imagens suas caso optar por entrevista em vídeo
• Informações relativas a seu uso do website de Carreiras da Takeda, como endereço IP e cookies.
• Outros tipos de dados pessoais podem incluir (se aplicável e legalmente permitido ou exigido):
Informações relativas a necessidades especiais para providências de acesso e monitoramento de
oportunidades iguais/antidiscriminação.
Base Legal para Processamento
É necessário que você forneça dados pessoais para que a Takeda tome medidas quanto à sua solicitação para
determinar se celebrará um contrato de emprego com você e nos interesses legítimos da Takeda para gestão do
processo de recrutamento.
Caso sua inscrição não seja bem-sucedida, a Takeda poderá, na falta de qualquer objeção de sua parte, manter
seus dados pessoais arquivadas, para notificar quanto a qualquer oportunidade futura de emprego que possa ser
pertinente. Embora o processamento de seus dados pessoais dependa somente de seu consentimento, você
também tem a possibilidade de revogar o consentimento para que a companhia continue processando-os a
qualquer momento, entrando caso tenha dúvida entre acesse o tema na seção Perguntas e Reclamações abaixo.
Fonte de Dados Pessoais
A Takeda coleta dados pessoais diretamente dos candidatos. Além disso, a Takeda pode coletar dados pessoais
sobre candidatos, como referências dadas por antigos empregadores e, onde legalmente permitido ou exigido,
informações de verificação de histórico de emprego com prestadores deste tipo de serviço.
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Ao coletar dados pessoais sobre você, a Takeda lhe informará se as informações solicitadas são obrigatórias ou
voluntárias. Caso escolha não dar algumas informações solicitadas, a Takeda poderá não conseguir processar
sua inscrição.
Como a Takeda Usa os Dados Pessoais
A Takeda usa os dados pessoais coletados para as seguintes finalidades:
• Avaliar a adequação de um candidato para vaga de emprego na Takeda,
• Remodelar oportunidades de emprego a indivíduos inscritos,
• Compartilhar informações sobre trabalhar na Takeda,
• Buscar feedback voluntário via pesquisas online sobre a inscrição para a vaga e a experiência de
entrevista.
Como a Takeda Protege os Dados Pessoais
A Takeda e/ou suas afiliadas mantêm medidas físicas, administrativas e técnicas adequadas e salvaguardas para
proteger seus dados pessoais contra perda, mau uso, acesso não autorizado, divulgação, alteração e/ou
destruição.
Divulgações e Compartilhamento de Dados Pessoais
Dados pessoais coletados através do Workday podem ser divulgados, visualizados e utilizados pelos
profissionais de Recursos Humanos da Takeda, que compartilharão tais informações com indivíduos (incluindo
líderes e entrevistadores) envolvidos no processo de recrutamento e seleção.
Seus dados pessoais podem ser compartilhados pela Takeda com suas afiliadas para as Finalidades e para
permitir que a Takeda e/ou suas afiliadas cumpram com suas respectivas obrigações legais.
A Takeda e/ou suas afiliadas podem envolver prestadores de serviço, agentes, contratados ou terceiros para
realizar serviços para ou em seu nome, incluindo, por exemplo, processamento de dados pessoais sobre você
para as Finalidades e, como resultado, a Takeda e/ou suas afiliadas podem compartilhar dados pessoais sobre
você com tais Terceiros.
A Takeda celebrou acordos adequados com tais Terceiros proibindo-os de usar ou compartilhar dados pessoais
exceto conforme necessário para realizar os serviços contratados com a Takeda, ou em nome da Takeda, ou
cumprir com exigências legais aplicáveis.
A transferência de dados pessoais pela Takeda a suas afiliadas ou a quaisquer Terceiros pode ocorrer
necessariamente fora da Área Econômica Europeia e/ou Suíça, para países que nem sempre possam oferecer o
mesmo nível de proteção desses países, mas para os quais a Takeda e/ou suas afiliadas tomaram medidas
adequadas para garantir que qualquer dado pessoal esteja adequadamente protegido.
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Seus Direitos
Indivíduos na UE têm alguns direitos sobre dados individuais que podem estar submetidos a limitações e/ou
restrições. Tais direitos incluem: (i) solicitar acesso a e retificação ou exclusão de seus dados pessoais; (ii) obter
restrição de processamento ou opor-se ao processamento de seus dados pessoais; e (iii) direito a portabilidade de
dados. Caso deseje exercer algum dos direitos mencionados acima, utilize as informações de contato abaixo.
Indivíduos na UE também têm o direito de fazer uma reclamação sobre o processamento de seus dados pessoais
perante sua autoridade local de proteção a dados.
Por Quanto Tempo a Takeda Retém os Dados Pessoais
Dados pessoais serão armazenados apenas pelo tempo necessário para as finalidades para as quais foram
coletados, sujeitos a leis e regulamentos locais e necessidades legítimas de negócio.
Se sua inscrição para uma vaga não for bem-sucedida, normalmente a Takeda reterá seus dados pessoais por um
período de tempo limitado, como pode ser determinado mais especificamente sob as leis locais aplicáveis,
exigências contratuais (incluindo aquelas com qualquer Terceiro) e/ou qualquer cronograma aplicável de
retenção interna, depois do qual seus dados pessoais serão apagados.
Caso sua inscrição para uma vaga seja bem-sucedida, seus dados pessoais serão transferidos para seu arquivo
profissional de colaborador.
Perguntas e Reclamações
Caso solicite uma cópia de seus dados pessoais ou queira atualizar, corrigir ou excluí-los, ou se tiver alguma
pergunta ou queira enviar reclamações por escrito sobre as práticas de privacidade da Takeda, envie uma
solicitação por escrito incluindo seu nome e informações de contato (como telefone, e-mail, endereço para
correspondência) para:
Escritório de Privacidade de Dados:
A/C: Executivo de Privacidade de Dados
Endereço para Correspondência:
Departamento Jurídico, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 GlattparkOpfikon (Zurique), Suíça
E-mail: privacyoffice@takeda.com
A Takeda responderá a tais solicitações em até 30 (trinta) dias úteis. A Takeda entende as diferentes exigências
locais de gerenciamento de dados pessoais. Portanto, cooperamos com as autoridades pertinentes de proteção a
dados quanto a quaisquer solicitações ou reclamações relativas a nosso tratamento de seus dados pessoais.
Entrada em Vigor Este Aviso de Privacidade entra em vigor em abril de 2018.

Cookies do Site Os sites de carreira da Takeda utilizam cookies e tecnologias semelhantes. Ao utilizar os sites
de carreira da Takeda, você concorda com nosso Aviso de Privacidade, incluindo nossa Declaração sobre
Cookies.
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