
POLÍTICA DE USO E PRIVACIDADE DE DADOS DA SOMA DESENVOLVIMENTO HUMANO S/S  

 

Esta Política abrange o tratamento dos dados pessoais coletados em todas os sistemas, plataformas, aplicativos e 

redes, principalmente ocorrido no endereço www.somadesenvolvimento.com.br, doravante denominado “Site”, 

bem como coletados nos processos pessoais ou virtuais de entrevistas, pesquisas de mercado e histórico 

curricular, administrados pela SOMA, seus Prestadores de Serviços e Clientes.  

O Presente Termo de Uso e Política de Privacidade tem como objetivo: 

(i) permitir que o Usuário compreenda quais dados pessoais são recolhidos, as razões pelas quais os dados pessoais 

são recolhidos e utilizados, e com quem os dados pessoais são compartilhados; 

(ii) explicar ao Usuário quais são os seus direitos em relação aos dados pessoais que tratamos no banco de dados. 

(iii) dar ciência que os dados fornecidos e/ou coletados serão objeto de tratamento, nos termos da Lei Geral de 

Proteção de Dados, constituindo o cadastramento e/ou o fornecimento pelo Usuário de seus dados, como 

consentimento para seu uso e tratamento, especificamente a que se propõe o objeto social da empresa SOMA. 

(iv) dar ciência ao(s) Cliente(s) e Prestadores de Serviços que a SOMA adota política interna especifica de proteção 

de dados dos Usuários, cujo(s) Cliente(s) e Prestadores de Serviço obriga(m)-se igualmente a respeitar, nos termos 

de suas políticas próprias, observada a finalidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e 

responsabilização.  

Todas as perguntas, solicitações ou notificações sobre esta Política de Uso e Privacidade devem ser enviadas para 

contato@somadesenvolvimento.com.br ou conforme indicado no Site. 

Caso o Usuário não concorde com o conteúdo da presente Política de Uso e Privacidade, destacamos que é 

absolutamente livre para decidir se pretende, ou não, utilizar os serviços disponibilizados pela SOMA.  

 

1. INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS 

(a) Informações de perfil: as informações em seu perfil têm o propósito de possibilitar à SOMA, seus Prestadores 

de Serviços e Clientes, a confirmar a sua identidade. Além das informações básicas que são exigidas no ato do 

cadastramento (tais como: nome, documento oficial de identificação, e-mail, informações de contato, experiência 

profissional, instrução e domínio de outros idiomas), você tem a opção de fornecer informações adicionais a 

saberem mais sobre você. Cabe exclusivamente ao Usuário manter as informações de seu perfil corretas e 

atualizadas. 

(b) Informações coletadas durante processos de entrevistas pessoais e/ou virtuais. Como acontece na maior parte 

dos processos de entrevistas, coletamos informações adicionais não registradas no Site, as quais são 

posteriormente alimentadas no bando de dados.  

(c) Informações coletadas no Site. Cookies e outros rastreadores: poderemos usar cookies, pixels, arquivos web 

log, identificadores anônimos, imagens (tais como GIF, PNG e JPEG), e outras tecnologias correlatas para rastrear 

o uso e tendências, melhorar a qualidade do Site, customizar sua experiência, e melhorar a administração de 

conteúdo. Um cookie é um arquivo minúsculo que reside em seu computador, celular ou outro aparelho, e que 

nos permite reconhecer você como Usuário quando retornar à SOMA usando o mesmo computador e navegador 

de web. Você poderá regular o seu navegador para bloquear cookies, ou para indicar quando um cookie estiver 

sendo enviado por nós. Entretanto, é importante saber que o Site pode não funcionar adequadamente se seus 

cookies estiverem desabilitados. Por exemplo, os cookies permitem que as páginas sejam carregadas mais 

rapidamente, porque determinado conteúdo é armazenado em seu navegador. Pixels são pequenos blocos de 

código em páginas da web que permitem que outro servidor meça as visitas a uma página da web. Arquivos web 

http://www.somadesenvolvimento.com.br/


log contém informações sobre o que o Usuário estava fazendo no Site. Identificador anônimo é uma fileira 

aleatória de caracteres que é usada para os mesmos fins que um cookie em plataformas, incluindo certos 

aparelhos móveis, em que a tecnologia de cookie não está disponível. Poderemos usar pequenas imagens para 

rastrear, focar e entender melhor como você usa o Site, e para manter, analisar e melhorar a qualidade geral do 

Site. 

(d) Rastreadores de terceiros: o uso de tecnologias de rastreamento por nossos provedores de serviço, parceiros 

tecnológicos, ou ativos de terceiros (tais como mídias sociais) no Site não está coberto por nossa Política de 

Privacidade. Tais terceiros podem usar cookies, clear gifs, imagens, e scripts para auxiliá-los a gerenciar conteúdo 

no nosso Site. Não temos acesso e nem controle sobre tais tecnologias. Não atrelamos a informação coletada às 

informações pessoais identificáveis dos Usuários. 

(e) Seus aparelhos: nós podemos juntar informações sobre seus equipamentos de hardware (incluindo seu 

celular), tais como o endereço de protocolo de internet (IP), modelo de hardware, versão do sistema operacional, 

identificador único de aparelho, e o nome de seu provedor de internet, ou de sua operadora de celular. 

 

2. COMO TRATAMOS SEUS DADOS PESSOAIS 

(a) Não vendemos, cedemos, nem de qualquer outra forma fornecemos seus dados pessoais para quaisquer 

terceiros para fins de marketing ou diverso do objeto social a que se propõe a SOMA. 

(b) Os dados coletados dos Usuários na aplicação à vaga (tais como: nome, documento oficial de identificação, e-

mail, informações de contato, endereço, filiação, experiência profissional, instrução, domínio de outros idiomas, 

além de outras informações de cunho profissional voluntariamente disponibilizadas pelo próprio candidato), bem 

como os relatórios de análise comportamental, quando existente e aplicável, são disponibilizados apenas para o(s) 

Cliente(s), que é (são) o(s) controlador(as) da(s) vaga(s), e aos Prestadores de Serviço da SOMA,. Os dados são 

utilizados para a qualificação e análise do Usuário candidato no âmbito do respectivo processo seletivo, além de 

facilitar as tarefas de contato e admissão do candidato à empresa cliente, na hipótese de aprovação para a vaga. 

Essas informações ficam armazenadas na plataforma e podem ser extraídas através de relatórios à disposição 

da(s) empresa/Cliente(s) controladora(s) da(s) vaga(s). É de responsabilidade exclusiva da(s) empresa/Cliente(s) 

controladora(s) da(s) vaga(s) e do(s) Prestador(es) de Serviço(s) a utilização dos dados apenas para os fins aqui 

destacados. 

(c) Podemos utilizar os dados pessoais para: (i) Solução de Problemas e prestação de suporte referentes ao 

armazenamento dos dados pessoais mediante solicitação do candidato ou do recrutador, (ii) análises qualitativas 

para facilitar o preenchimento de cadastro dentro da plataforma, reduzindo os atritos de uso. 

(d) Em algumas situações, enviaremos comunicações aos nossos Usuários para fins administrativos, de 

investigação, resolução de problemas e / ou comunicação de falhas. Essas comunicações poderão ser enviadas 

por e-mail, notificações (digitais ou não), ou quaisquer outras formas de telecomunicação. Ao aceitar a presente 

Política de Uso e Privacidade, o Usuário concorda em receber tais comunicações, que são necessárias ao 

funcionamento do Site e da consistência das informações do Usuário. 

(e) A SOMA poderá tornar determinadas informações pessoais disponíveis para parceiros estratégicos que 

prestam serviços à SOMA, incluindo, mas não se limitando a: processamento de informações, processamento de 

pagamentos, administração e análise de dados, e condução de pesquisas de clientes ou de satisfação. As 

informações que compartilhamos com esses parceiros são apenas as estritamente necessárias à prestação de seus 

respectivos serviços objeto social da SOMA. Essas empresas são obrigadas a proteger as suas informações de 

acordo com esta Política de Uso Privacidade e nos Termos da Lei Geral de Proteção da Dados. 



(f) Quaisquer informações que o Usuário compartilhar em nossos blogs, fóruns e Instagram poderão ser lidas, 

coletadas, e usadas por outros que tenham acesso às publicações. Não somos responsáveis pelas informações que 

o Usuário opta por apresentar nesses blogs ou fóruns.  

(g) Não revelaremos seus dados pessoais e / ou informações sobre suas atividades como Usuário do Site, exceto: 

(i) quando exigido por lei, regulamento, intimação ou similar, ou procedimento legal ou pedido judicial ou 

governamental; (ii) se a revelação for necessária para investigar e nos defender contra quaisquer reclamações ou 

alegações do Usuário ou de terceiros; e (iii) para proteger o Site, a segurança de outras pessoas, e para investigar 

eventuais fraudes. 

(h) A SOMA poderá armazenar os dados do Usuário por prazo indeterminado. Fica assegurado à SOMA, o direito 

de fazer uso das informações do Usuário para: (i) cumprir com todas suas obrigações legais e regulatórias; e (ii) 

viabilizar sua defesa em quaisquer disputas, de cunho judicial ou administrativo.  

 

3. DIREITOS E PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO 

(a) Os Usuários têm os seguintes direitos, sem prejuízo de outros que estejam previstos em lei: 

(i) Direito de acesso – o direito de solicitar o acesso aos dados pessoais do próprio Usuário que são tratados 

pela SOMA; 

(ii) Direito de retificação – o direito de solicitar a alteração ou atualização dos dados pessoais do Usuário 

sempre que estiverem incorretos, defasados ou incompletos; 

(iii) Direito à eliminação – o direito de solicitar a exclusão dos dados pessoais do Usuário, sendo certo que, em 

determinadas situações, a exclusão dos dados pessoais inviabilizará a prestação dos serviços oferecidos pela 

SOMA; 

(iv) Direito de oposição – o direito de se opor ao processamento dos dados pessoais do Usuário para finalidades 

/ por motivos específicos; 

(v) Direito à portabilidade de dados – o direito de solicitar uma cópia dos seus dados pessoais em formato 

eletrônico genérico.  

(vi) Direito de não estar sujeito a decisões automatizadas – o direito de solicitar a revisão, por um ser humano, 

de eventual decisão automatizada. 

 

4. EXATIDÃO DE INFORMAÇÕES 

Nós procuramos tornar fácil para você manter suas informações pessoais precisas, completas e atualizadas. Você 

pode ajudar a assegurar que suas informações de contato e suas preferências estejam precisas, completas e 

atualizadas ao entrar em sua conta e alterar seus ajustes. Você não poderá administrar sozinho algumas 

informações pessoais. 

Nesses casos, você poderá solicitar que nós corrijamos os seus dados, mediante envio de e-mail para 

contato@somadesenvolvimento.com.br 

Podemos nos recusar a processar solicitações que prejudiquem a privacidade de outros, que violem a lei, ou que 

afetem a segurança do Site. Responderemos à sua solicitação em até 30 (trinta) dias. 

 

5. DA FINALIDADE, SEGURANÇA, PREVENÇÃO E NÃO DISCRIMINAÇÃO 



(a) A finalidade no tratamento dos dados coletados, seja por meio digital ou pessoal, é exclusivamente para 

cumprimento do objeto social a que se propõe a SOMA.  

(b) A segurança de todos os dados pessoais é de suma importância a SOMA. Quando ao Usuário for solicitado a 

prestar qualquer informação que possa ser reputada sensível, em qualquer local de nosso Site, encriptaremos a 

transmissão dessa informação. 

(c) Seguimos standards de mercado para proteger todos os dados pessoais dos Usuários. No entanto, o Usuário 

reconhece, como notório, que nenhum método de transmissão através da Internet, ou método de guarda 

eletrônica, é 100% seguro. Portanto, não podemos garantir absoluta segurança. Se você tiver qualquer questão 

sobre segurança em nosso Site ou banco de dados, contate-nos através de 

contato@somadesenvolvimento.com.br 

 

6. DO BANCO DE DADOS, LINKS DE TERCEIROS E PLUG-INS E APIS 

(a) As informações coletadas, seja por meio físico ou digital, serão armazenadas em meio digital em banco de 

dados de provedores de renome nacional e internacional, com reconhecido controle de segurança, como nosso 

Site, todavia as práticas e políticas de privacidade desses provedores não estão sujeitos a controle e interferência 

jurídica ou legal da SOMA. Sugerimos que o Usuário leia atentamente a política de privacidade de qualquer 

website que venha a acessar.  

No site da SOMA é utilizada conexão segura https com certificação SSL, e tecnologia de criptografia TLS X.509 para 

transmissão das informações, o que impede que ataques cibernéticos possam capturar essas informações durante 

as transações de cadastros realizados no site. Através desse protocolo de segurança os dados preenchidos pelos 

candidatos são criptografados e impedidos de uso por ações maliciosas externas. Em relação a segurança do banco 

de dados, o provedor do site, no caso, a locaweb, é responsável por manter a segurança contra invasões por 

hackers. 

 

7. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A SOMA poderá atualizar esta Política de Privacidade – a qualquer momento e a seu exclusivo critério – para 

refletir quaisquer alterações relevantes na legislação ou em nossas práticas. 

Nós sugerimos ao Usuário que revisite periodicamente esta Política de Privacidade, independentemente de 

qualquer aviso. 

Eventualmente, o uso da plataforma e dos serviços oferecidos pela SOMA poderá ser condicionado à nova 

aceitação, pelo Usuário, da Política de Uso e Privacidade da SOMA, em sua versão mais atualizada. 

 

8. FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília para dirimir as questões decorrentes deste termo. 

 

9. CONTATO 

e-mail: contato@somadesenvolvimento.com.br 

 

SOMA Desenvolvimento Humano 
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