
 

Política de Privacidade Pública 

 
Dedique alguns minutos do seu tempo para ler a nossa Política de Privacidade e 

Proteção de Dados e aproveitar de forma consciente e segura tudo o que temos 

a oferecer! Leia cuidadosamente para entender como o tratamento dos seus 

dados é realizado. 

É importante esclarecer alguns pontos: 1 - Esta Política se aplica a indivíduos 

(pessoas naturais) que interagem com serviços da STARTLIFE como consumidores 

(“Você”); 2 - Esta Política explica como seus Dados Pessoais são coletados e 

usados pela STARTLIFE PROMO E CAPITAL HUMANO (referido nessa política como 

“STARTLIFE”, “Nós”, “Conosco”); 3 - Ela também informa como você pode acessar 

e atualizar seus Dados Pessoais e tomar certas decisões sobre como seus Dados 

Pessoais serão utilizados. 

Esta Política abrange as nossas atividades de coleta de dados online, 

abrangendo os Dados Pessoais que nós coletamos por meio do Trabalhe Conosco 

e Contato, presentes no site.  

 

O controlador responsável pelo processamento neste site é a STARTLIFE PROMO E 

CAPITAL HUMANO, localizada na AVENIDA ANTÔNIO DE GÓES, 742 - SALA 502 EDF. 

EMPRESARIAL JOPIN - PINA - RECIFE/PE - CEP: 51010-172, com o e-mail de contato 

atendimento@startlife.net.br e o número de contato (81) 3092-6393. 

 

 

1. Encarregado de Proteção de Dados 

 

De acordo com o Artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), 

nomeamos um Encarregado de Proteção de Dados, que também pode ser 

chamado de Diretor de Proteção de Dados (DPO).  

 

Nosso DPO é capacitado e responsável por conduzir todas as atividades exigidas 

pela LGPD e pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, incluindo: 

 

I. Aceitar reclamações e comunicações de titulares dos dados, fornecendo 

explicações e adotando medidas; 

II. Receber comunicações da ANPD e adotar as medidas de proteção de 

dados necessárias; 

III. Orientar nossos funcionários e contratados sobre práticas a serem tomadas 

em relação à proteção de dados pessoais; 

 

Você pode entrar em contato com nosso responsável pela proteção de dados 

em: dpo@startlife.net.br 

 

A proteção dos seus dados pessoais é particularmente preocupante para nós. 

Tratamos os dados pessoais fornecidos por você no contexto do uso de nosso site 

mailto:atendimento@startlife.net.br


 

de forma confidencial e de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis, 

bem como esta política de privacidade. 

 

Ao longo dessa política, gostaríamos de informá-lo detalhadamente sobre quais 

dados pessoais coletamos de você, para quais fins são usados, se compartilhamos 

com alguém e quais direitos de privacidade você pode ter direito e como exerce-

los. 

 

2. Definições 

 

Primeiro, vamos deixar claro algumas definições da lei. 

 

O que é um dado pessoal? dado pessoal é qualquer “informação relacionada a 

pessoa natural identificada ou identificável”. Na prática, isso quer dizer que são 

informações que podem ser associadas a uma pessoa, seja para identificá-la 

diretamente, seja para associar esses dados a um contexto que permita a sua 

identificação. Exemplos: Nome e sobrenome; Endereço residencial; Endereço de 

e-mail (se ele tiver elementos que ajudem a identificar o dono, como nome e 

sobrenome); Gênero; Data de nascimento; Número de documentos cadastrais, 

como RG, CPF e Carteira de Trabalho; Dados de geolocalização de um telefone 

celular; Número de telefone pessoal. 

 

Quem é titular de dados? de acordo com a LGPD, o titular de dados pessoais é 

toda pessoa natural a quem se referem os dados tratados. Portanto, qualquer 

pessoa é titular de dados pessoais em algum contexto. 

 

O que é processamento de dado pessoal? é toda e qualquer operação ou 

conjunto de operações realizadas com dados pessoais, independentemente de 

meios automatizados ou não, tais como coleta, registo, organização, 

estruturação, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, 

utilização, divulgação por transmissão, divulgação ou difusão ou de outra forma 

disponibilizar, alinhamento ou combinação, restrição, apagamento ou 

destruição. 

 

Quem são os agentes de tratamento? são aqueles que realizam a coleta, o uso, 

o compartilhamento ou outra atividade com os dados pessoais. A lei prevê dois 

agentes de tratamento com funções e responsabilidades distintas: o controlador 

e o operador. O controlador é o agente de tratamento responsável por tomar as 

principais decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, bem como por 

definir a sua finalidade e os elementos essenciais desse tratamento. Já o operador 

é o agente de tratamento que atua em nome do controlador, devendo tratar os 

dados somente de acordo as suas instruções e em conformidade com a lei. 

 

Quem é o destinatário? é uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, 

agência ou outro organismo, ao qual os dados pessoais são divulgados, incluindo 

os processadores e os responsáveis pelo tratamento. 

 



 

3. Atividades de processamento de dados 

 

Nós coletamos certos dados pessoais para fornecer serviços e funcionalidades 

específicas em nosso site. 

 

As seções a seguir descrevem as diferentes atividades de processamento de 

dados que realizamos em nosso site. As informações refletem particularmente as 

finalidades de processamento, quais dados pessoais processamos para esse fim, 

bem como a base legal para o processamento. 

 

Uso informativo do nosso site 

 

Se você visitar nosso site apenas para fins informativos, ou seja, navegar em nosso 

site sem fornecer especificamente dados pessoais, processaremos as seguintes 

informações sobre você:   

 

✓ Nª do Endereço IP; 

✓ URL do referenciador; 

✓ Informações do navegador; 

✓ Informações do dispositivo; 

✓ Data e hora da solicitação do usuário. 

 

Essas informações são processadas para permitir que você use o nosso site (por 

exemplo, adaptando nosso site às necessidades do seu dispositivo ou 

navegador). 

 

A base legal para este processamento de dados é o Artigo 7, inciso V da LGPD, 

pois precisamos das informações para o fornecimento efetivo do nosso site, e o 

artigo 7°, inciso IX da LGPD, já que o processamento serve ao nosso interesse 

legítimo em garantir a estabilidade e segurança do site. 

 

Os usuários podem entrar em contato com a STARTLIFE através do formulário de 

contato 

 

Você tem a possibilidade de entrar em contato conosco usando os dados de 

contato fornecidos no site. Se você entrar em contato conosco, processaremos 

os seguintes dados: 

 

✓ O seu nome; 

✓ O seu endereço de e-mail; 

✓ O seu número de telefone; 

✓ O conteúdo da sua mensagem. 

 

O objetivo da coleta é para sermos capaz de lidar adequadamente com o seu 

pedido. 

 



 

A legalidade deste processamento de dados resulta do Artigo 7°, inciso IX - 

Legitimo Interesse, uma vez que esse processamento de dados é necessário para 

garantir o contato adequado e a prestação de atendimento ao cliente. A 

prestação deste serviço também é do nosso interesse e do seu. 

 

Os seus dados pessoais são coletados, enviados para as áreas responsáveis para 

os devidos tratamentos (Ex: Coleta dos elogios, críticas, sugestões, solicitação de 

orçamentos, etc) e descartados imediatamente quando a finalidade for atingida 

(Ex: O feedback do cliente foi recebido e repassado para a área responsável ou 

o orçamento foi concluído e enviado ao cliente). Como mantemos relação de 

confiança com nossos clientes, seus dados serão tratados seguindo cláusulas de 

confidencialidade em nossos contratos, e políticas de segurança internamente. 

 

O titular poderá, caso opte por isso, negar o tratamento dos seus dados na opção 

Gerenciar Consentimento.  Com isso, seus dados serão excluídos de nossos 

armazenamentos internos e não poderemos executar as solicitações que nos 

foram enviadas. 

 

Os usuários podem se candidatar a um emprego através de um formulário de 

inscrição em seu site 

 

a) Se você se candidatar a um emprego em nossa empresa, processaremos os 

seus seguintes dados pessoais: 

 

✓ CPF;  

✓ Nome Completo; 

✓ Data De Nascimento;  

✓ Endereço residencial;  

✓ Endereço de E-Mail;  

✓ Número do Telefone; 

✓ Dados Sobre A Sua Escolaridade (Instituição De Ensino, Curso, Ano De 

Formação); Dados referente a informações profissionais. 

 

b) Processamos os seus dados exclusivamente com o objetivo de avaliar sua 

inscrição e conduzir o processo seletivo. Se você não fornecer os dados pessoais 

necessários, corretos e atualizados, infelizmente, não podemos considerar sua 

inscrição. O processamento é justificado nos termos do artigo 7°, inciso V da LGPD, 

pois é necessário para tomar medidas antes de celebrar um contrato de trabalho. 

 

c) Se durante o processo seletivo o candidato não estabelecer uma relação 

empregatícia conosco, o período de retenção dos seus dados será de 12 meses 

(1 ano), para fins únicos e exclusivo de banco de talentos. O titular poderá, caso 

opte por isso, negar o armazenamento dos seus dados na opção Gerenciar 

Consentimento.  Caso o consentimento para banco de talentos seja recusado, 

seus dados serão excluídos das nossas bases de dados e não poderemos mais 

considerar o seu perfil para vagas. 

 



 

Documentação e registros de atividades de processamento 
 

Em conformidade com o Artigo 37 da LGPD, mantemos os registros de nossas 

atividades de processamento de forma segura - especialmente se o 

processamento de seus dados pessoais for baseado em nossos interesses legítimos 

(Realizando em caso de interesse legítimo, a avaliação do interesse legítimo). 

 

Consequências para revogar o consentimento 

 

Para fornecermos nossos serviços em nosso site, solicitamos que você nos forneça 

o consentimento para o processamento de seus dados pessoais. Se você não nos 

fornece o consentimento, não poderemos fornecer esse serviço.  

 

Se você revogar seu consentimento depois de fornecê-lo, observe que teremos 

que interromper o fornecimento desse serviço. Os serviços que precisam do seu 

consentimento para o processamento de dados estão listados abaixo: 

 

✓ Entrar em contato conosco; 

✓ Participar do processo seletivo e armazenar os seus dados para o banco de 

talentos. 

 

 

Processamento de dados pessoais sensíveis 

 

Não processamos dados pessoais sensíveis em nossa atividade de coleta de 

dados no site. Os dados pessoais que coletamos são extremamente necessários 

seguindo os princípios do artigo 6° da LGPD. 

 

4. Princípios em que tratamos os seus dados pessoais 

 

1. Finalidade: Os dados pessoais na aba de trabalhe conosco são coletados 

para a seguinte finalidade: 

 

CPF: Identificação do candidato, sendo opcional o seu envio. 

Nome: Identificação do candidato. 

Data De Nascimento: Precisamos do dado para identificar se o candidato 

é menor aprendiz ou CLT. 

Endereço residencial: Precisamos desse dado para identificar qual melhor 

localidade para a vaga pretendida pelo colaborador. 

Endereço de E-Mail: Precisamos desse dado para entrarmos em contato 

com o candidato. 

Número do Telefone: Precisamos desse dado para entrarmos em contato 

com o candidato. 

Dados Sobre A Sua Escolaridade (Instituição De Ensino, Curso, Ano De 

Formação): Precisamos desse dado para identificarmos o nível escolar do 

candidato. 



 

Dados referente a informações profissionais: Precisamos desse dado para 

identificarmos as experiências que o candidato possui. 

 

2. Adequação: Em trabalhe conosco os dados coletados são adequados 

para a finalidade pretendida, não coletando dados sem compatibilidade 

com o tratamento. Em contato, os dados também seguem a premissa da 

adequação, uma vez que os dados solicitados fazem parte da finalidade 

pretendida, não coletando dado desnecessário. 

  

3. Necessidade: Para atingirmos os objetivos do trabalhe conosco e contato, 

seguimos o princípio da necessidade, ou seja, apenas podemos realizar o 

processo seletivo, recebimento dos feedbacks e solicitações de 

orçamento, mediante aos dados informados na seção anterior (3). 

 

4. Livre acesso: O seu direito é respeitado plenamente pela STARTLIFE, sendo 

possível exercê-los mediante abertura de requisição em nosso canal de 

atendimento, através do link presente na opção “DSR” ao fim de nossa 

página web ou no e-mail dpo@startlife.net.br. 

 

5. Qualidade dos dados: A STARTLIFE se compromete em manter os seus 

dados sempre atualizados, solicitamos que você atualize os seus dados a 

cada ano, para respeitarmos o princípio da qualidade dos dados.  Você 

pode atualizar seus dados em nosso canal de comunicação com o titular, 

informado o item anterior ou em dpo@startlife.net.br. 

  

6. Transparência: Coletamos os seus dados com a finalidade de recrutamento 

e seleção, banco de talentos (caso não tenhamos vínculo empregatício), 

tratamento da solicitação de orçamento, tratamento do envio de críticas, 

dos elogios ou sugestões. O nosso tratamento interno dos seus dados segue 

o princípio da transparência, NÃO utilizaremos os seus dados para qualquer 

outra finalidade que esteja descrita de forma clara e objetiva em nosso site, 

sempre que houver nova finalidade solicitaremos novo consentimento a 

você, respeitando o princípio da transparência.  

 

7. Segurança: Conforme a seção 9 desse documento, dispormos de 

segurança técnica para com os seus dados. Assim como segurança física 

para acesso ao nosso ambiente e segurança organizacional com 

implementação de políticas, normas, boas práticas e treinamento dos 

colaboradores. 

 

8. Prevenção: Adotamos medidas de segurança física, técnica e 

organizacional em nosso programa de privacidade interno para fortalecer 

a segurança dos seus dados, a STARTLIFE está em constante atualização 

para conscientizar e mitigar riscos de segurança da informação. A STARTLIFE 

além de se preocupar com seu plano programa de privacidade interno, 

realizou também avaliações de privacidade com os seus parceiros de 

negócio (operadores), que tratam os dados pessoais em nosso nome. 



 

 

9. Não discriminação: O objetivo da coleta dos dados pessoais visa única e 

exclusivamente as finalidades descritas anteriormente, NÃO sendo de 

objetivo da STARTLIFE a realização discriminatória de raça, gênero, 

localidade, opinião política e/ou religiosa ou qualquer outra discriminação 

que exista, para com os nossos titulares de dados. 

 

 

10. Responsabilização e prestação de contas: A STARTLIFE como controladora 

dos seus dados pessoais é capaz de prestar contas para com o seu titular 

assim como com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, 

referente a adoção de medidas internas para proteção dos dados 

pessoais, e exibir a eficácia de suas medidas, onde possuímos medidas de 

backup, gestão das vulnerabilidades, treinamentos de conscientização, 

comitê, DPO e demais ações com objetivo de proteção dos dados. 

 

 

5. Dados pessoais de crianças 

 

Nós não coletamos dados pessoais de pessoas com menos de doze anos 

incompletos. O site não é direcionado a crianças menores de doze anos 

incompletos. Se, de alguma forma, houver a coleta dos dados pessoais de uma 

criança com menos de 12 anos incompletos sem o consentimento dos pais, 

excluiremos essas informações o mais rápido possível.  

6. Cookies 

 

Uso de Cookies e outras tecnologias da Web 

O nosso site utiliza tecnologias cookies com o objetivo de obter pleno e correto 

funcionamento. Os cookies que utilizamos são os cookies estritamente necessários 

para o funcionamento do nosso site. 

Cookies estritamente necessários são cookies que são necessários para fornecer 

os serviços e recursos disponíveis através dos sites, por exemplo, compras. Sem o 

cookie o serviço não pode ser fornecido. 

 

Os detalhes sobre os cookies que usamos em nosso site são descritos abaixo: 

Nome do cookie __privaci_cookie_consent_generated 

Provedor securiti.ai 

País de origem US 

Vida útil Persistent 

Retenção 19 Dias 



 

Propósito 

Os cookies SECURITI.ai são 
necessários para suportar a 
funcionalidade principal da solução de 
consentimento SECURITI.ai. Os 
cookies ajudam a manter e respeitar as 
preferências de consentimento 
enviadas pelo usuário. 

Tipo de rastreador http_cookie 

  

  
Nome do cookie __privaci_cookie_consent_uuid 

Provedor securiti.ai 

País de origem US 

Vida útil Persistent 

Retenção 19 Dias 

Propósito 

Os cookies SECURITI.ai são 
necessários para suportar a 
funcionalidade principal da solução de 
consentimento SECURITI.ai. Os 
cookies ajudam a manter e respeitar as 
preferências de consentimento 
enviadas pelo usuário. 

Tipo de rastreador http_cookie 

  

  
Nome do cookie __privaci_cookie_consents 

Provedor securiti.ai 

País de origem US 

Vida útil Persistent 

Retenção 19 Dias 

Propósito 

Os cookies SECURITI.ai são 
necessários para suportar a 
funcionalidade principal da solução de 
consentimento SECURITI.ai. Os 
cookies ajudam a manter e respeitar as 
preferências de consentimento 
enviadas pelo usuário. 

Tipo de rastreador http_cookie 

  

  
Nome do cookie _xsrf 

Provedor securiti.ai 

País de origem US 

Vida útil 01/10/2021 

Retenção 19 Dias 

Propósito 

O XSRF engana um navegador da web 
para que execute uma ação mal-
intencionada em um site confiável para 
o qual o usuário está autenticado no 
momento. O XSRF explora a confiança 
que um site tem no navegador do 
usuário. 

Tipo de rastreador http_cookie 



 

 

7. Compartilhamento de dados 

Provedores de serviços 

Não há o compartilhamento de dados pessoais com prestadores de serviço em 

nosso site, os seus dados pessoais são tratados apenas pela Startlife. 

Transferência Internacional de Dados 

Não transferimos ou fornecemos acesso aos seus dados pessoais aos destinatários 

de dados localizados em um país fora da República Federativa do Brasil. 

 

8. Retenção de dados 

 

Por quanto tempo retemos suas informações pessoais? 

 

Nós retemos seus dados pessoais do “Trabalhe conosco” e do “Contato” por um 

período de 12 meses (1 ano).  

Quando candidato é efetivado como colaborador, os prazos de 

armazenamento estão relacionados às responsabilidades do 

empregador/controlador de dados e ao direito do empregado/titular de dados 

ingressar com ação judicial trabalhista quanto a créditos resultantes das relações 

de trabalho, que prescreve em 5 (cinco) anos para o trabalhador urbano e rural, 

até o limite de 2 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho, salvo os 

prazos estipulados para cumprimento de obrigações legais (documentos 

Trabalhistas e Previdenciários). 

Quando o candidato do processo seletivo não é efetivado como colaborador, 

os seus dados são armazenados por 12 meses com a finalidade única e exclusiva 

de banco de talentos, onde o mesmo pode se opor a qualquer momento sobre 

esse tratamento conforme descrito na seção 3 dessa política. 

Os dados pessoais coletados em “Contato” são retidos até o momento em que a 

finalidade foi alcançada, conforme descrito na seção 3, o objetivo do “Contato” 

é de coletar envio de críticas, elogios, sugestões e/ou solicitação de orçamento. 



 

O titular pode se opor a qualquer momento sobre esse tratamento conforme 

descrito na seção 3 dessa política. 

Posteriormente, de acordo com o Artigo 15 da LGPD, encerramos a atividade de 

processamento e excluímos seus dados pessoais, a menos que tenhamos direito 

legal ou obrigado de mantê-lo. 

 

9. Segurança de dados 

 

Como protegemos suas informações pessoais? 

Em conformidade com o artigo 46 do LGPD, implementamos medidas técnicas e 

organizacionais adequadas para garantir um nível de segurança adequado ao 

risco, levando em consideração o estado da arte, os custos de implementação e 

a natureza, escopo, contexto e finalidades do processamento, o risco de 

variando verossimilhança e severidade para os direitos e liberdades das pessoas 

singulares, bem como as diretrizes, regulamentos e requisitos aplicáveis da ANPD. 

Abaixo descrevemos as medidas utilizadas: 

Disponibilidade 

✓ Proteção contra influências externas (malware, sabotagem, força maior); 

✓ Redundância de hardware e software, bem como infraestrutura. 

Integridade 

✓ Uso de somas de verificação, selos eletrônicos e assinaturas no 

processamento de dados de acordo com um conceito criptográfico. 

10. Os seus direitos 

De acordo com os Artigos 9° e 18 da LGPD, você pode exercer os seguintes 

direitos (por si mesmo ou por um representante legalmente autorizado): 

* sujeitos às exceções legais e circunstanciais. 

 a) art.9° - O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o 

tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, 



 

adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em 

regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso: 

I - Finalidade específica do tratamento; 

II - Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e 

industrial; 

III - Identificação do controlador; 

IV - Informações de contato do controlador; 

V - Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e 

a finalidade; 

VI - Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e 

VII - Direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 

desta Lei. 

b) art. 18 - O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em 

relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante 

requisição: 

I - Confirmação da existência de tratamento; 

II - Acesso aos dados; 

III - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; 

VI - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 

exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei; 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o 

controlador realizou uso compartilhado de dados; 

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e 

sobre as consequências da negativa; 

IX - Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei. 

Para permitir o processamento eficiente de quaisquer solicitações de direitos 

mencionadas acima ou quaisquer perguntas ou reclamações relacionadas ao 

nosso processamento de dados, entre em contato dpo@startlife.net.br ou utilize 



 

nosso canal para atendimento de requisições dos titulares presente no final do 

nosso site. 

11. Atualizações para este aviso 

 

Podemos atualizar esta Política de Privacidade e Proteção de Dados 

periodicamente. Se houver modificações, publicaremos a versão revisada aqui, 

com uma data de revisão atualizada. Você pode visitar nossa página 

periodicamente para estar ciente e ver tais revisões. Se fizermos alterações 

materiais em nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados, também 

poderemos notificá-lo por outros meios antes de as alterações entrarem em vigor, 

como por exemplo, publicando um aviso em nosso site. Ao continuar a usar nosso 

site após tais revisões entrarem em vigor, você aceita e concorda com as revisões 

e deverá cumpri-las. 

Este aviso de privacidade foi atualizado pela última vez em 01 de novembro de 

2021. 

 

 

 

 

 


