Política de Privacidade do Candidato
Data de vigência desta política de privacidade: Setembro de 2020
Sua privacidade e a proteção de seus dados pessoais são importantes para nós. Esta Política de Privacidade
explica que tipo de dados pessoais podemos coletar de você quando você se candidata a um cargo na Takeda e
como os usamos para fins de recrutamento.
A Takeda opera como um grupo global de empresas (“Grupo Takeda”). A empresa Takeda inclui o seu
empregador, a empresa-matriz Takeda Pharmaceutical Company Limited e todas as subsidiárias ou controladas
ou entidades afiliadas (juntos, "Takeda" ou "nós"). Para obter informações de contato relacionadas à sua afiliada
local, consulte o site da Takeda em www.takeda.com/countries.
Coletamos e processamos seus dados pessoais com base em seu consentimento, obrigações legais que podem
ser aplicáveis em alguns países e, a fim de nos permitir cumprir nossos interesses legítimos, incluindo o
gerenciamento de sua candidatura para emprego na Takeda, avaliamos sua adequação para trabalhar conosco;
para compartilhar informações com você sobre como trabalhar na Takeda; manter nossos registros em relação
às contratações; e buscar feedback voluntário por meio de pesquisas online sobre a candidatura de emprego e a
experiência de entrevista.
Os dados pessoais que coletamos incluem suas informações de contato (como nome, endereço residencial,
número de telefone e endereços de e-mail); detalhes educacionais e profissionais; dados demográficos (como
idade e gênero); e sua foto se você compartilhar conosco em seu currículo. Para certos países, também podemos
coletar algumas informações confidenciais, como sua raça ou etnia, a fim de nos permitir cumprir as leis
antidiscriminação. Também podemos coletar informações sobre você por meio de terceiros, como agências de
recrutamento ou agências de triagem de antecedentes, que podem envolver verificações de antecedentes
criminais, quando legalmente permitido ou exigido. Você será informado sobre tais verificações com antecedência
e elas somente serão realizadas com o seu consentimento e em conformidade com as leis aplicáveis.
Podemos compartilhar suas informações com prestadores de serviços e parceiros de negócios em todo o mundo
com os quais colaboramos para cumprir os objetivos acima (por exemplo, serviços de recrutamento, serviços de
TI e consultores externos). Também podemos compartilhar suas informações com outras afiliadas e subsidiárias
da Takeda. O compartilhamento de seus dados pessoais pode envolver transferências para outros países. As leis
de proteção de dados e privacidade nesses países podem não fornecer o mesmo nível de proteção que o seu
país de residência. A Takeda aplica salvaguardas para proteger adequadamente seus dados pessoais em relação
a tais transferências, incluindo a configuração de acordos contratuais de proteção.
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Mantemos seus dados pessoais pelo período mínimo necessário para cumprir os objetivos acima, a menos que
um período de retenção mais longo seja exigido por lei. Manteremos seus dados por um período de três anos
após o processo de inscrição para possível consideração futura para emprego.
Você tem o direito de solicitar acesso, retificação e exclusão de seus dados pessoais ou que seu uso seja restrito.
Você também pode retirar seu consentimento para o processamento dos dados pessoais de sua candidatura a
qualquer momento. https://www.takeda.com/individualrights. Se você tiver uma reclamação sobre como seus
dados pessoais estão sendo processados, entre em contato com nosso Diretor de Proteção de Dados, que pode
ser contatado via privacyoffice@takeda.com. Você também pode entrar em contato com a autoridade supervisora
de proteção de dados em seu país de residência, onde exista uma.
Para obter informações mais detalhadas sobre como a Takeda processa seus dados pessoais e seus
direitos relacionados a esse processamento, consulte a Política de Privacidade da Takeda em
www.takeda.com.
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