
                                                                                                                                 

 

TERMO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

 

 

Por este Termo de Tratamento de Dados Pessoais (“Termo”), autorizo a LUCRE RECURSOS 

HUMANOS, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 01.361.469/0001-19 

(“LUCRE RH”) a tratar (englobadas as atividades de coleta, armazenamento, edição e divulgação), 

com base na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(“LGPD”), os dados pessoais ora fornecidos ou que lhe vier a fornecer, seja via cadastro de 

informações ou currículo no site da LUCRE RH, e-mail ou qualquer outro meio.  

Dados Pessoais  

Os dados pessoais a serem tratados pela LUCRE RH incluem (“Dados Pessoais”): 

 

(i) Nome, estado civil, data e local de nascimento, nacionalidade, endereço, e-mail, número de 

telefone, RG, CPF e demais documentos; 

 

(ii) Informações sobre histórico profissional e acadêmico;  

 

(iii) Habilidades, qualificações, treinamentos e demais informações contidas no currículo e/ou 

compartilhadas com a LUCRE RH; 

 

(iv) Remunerações  anteriores, atual e expectativa, além de outros benefícios;  

 

(v) Demais informações contidas no currículo e/ou compartilhadas com a LUCRE RH. 

Finalidades 

 

Os Dados Pessoais acima indicados serão utilizados, sem qualquer contraprestação financeira ao 

Titular,  em todo o território nacional, sem limitação de número de vezes, para fins da prestação de 

serviços de recursos humanos pela LUCRE RH, em especial, serviços de recrutamento e seleção, 

headhunting, outplacement/recolocação profissional, avaliação de potencial e aconselhamento 

profissional.  

Prazo  

Os Dados Pessoais fornecidos serão armazenados em conformidade com a lei e pelo período 

necessário ou permitido em vista da(s) Finalidade(s) para a(s) qual(is) foram fornecidos, conforme 

exposto neste Termo. Considerando a natureza dos serviços, a LUCRE RH poderá armazenar o 

currículo durante período extenso de tempo para que possa prestar melhor serviço às empresas e 

candidatos. Não obstante, o titular dos dados sempre poderá contatar a LUCRE RH solicitando a 

exclusão do seu currículo e Dados Pessoais do banco de dados da LUCRE RH. 

 



                                                                                                                                 

 

 

Compartilhamento de Dados Pessoais 

Se necessário, a LUCRE RH está autorizada a compartilhar os meus Dados Pessoais indicados 

neste Termo, sob o propósito estrito de atender à(s) finalidade(s) descrita(s) acima e observados 

os princípios e os direitos previstos na LGPD, com o fim de prestar os seus serviços, e às demais 

pessoas abaixo citadas: 

 

(i) Empresas que contratam a LUCRE RH para selecionar e recrutar profissionais; 

 

(ii) Parceiros com quem a LUCRE RH mantém relacionamento para fins de recrutamento e 

seleção de profissionais;  

 

(iii) Empresas terceiras que atuam no ramo de recrutamento e seleção; 

 

(iv) Provedores de serviços e de armazenamento em nuvem; 

 

(v) Autoridades judiciais, policiais ou governamentais, no Brasil ou no exterior, com quem a 

LUCRE RH seja obrigada por lei, norma regulatória ou ordem judicial a compartilhar os Dados 

Pessoais. 

Segurança dos Dados Pessoais 

 

Durante todo o processo de tratamento e pelo período necessário ou permitido em vista das 

finalidades para as quais os Dados Pessoais foram fornecidos, a LUCRE RH se compromete a:  

 

(i) Proteger os Dados Pessoais contra qualquer perda ou processamento ilegal, tomando todas 

as medidas legais e técnicas cabíveis; e  

 

(ii) Tratar os Dados Pessoais em atenção à(s) Finalidade(s) previstas neste Termo. 

Direitos do Titular 

 

Como Titular tenho o direito de solicitar à LUCRE RH o exercício de quaisquer direitos assegurados 

pela LGPD. 

Base legal: Consentimento 

 

Eu, na qualidade de Titular, conheço e concordo com tudo quanto previsto neste Termo e manifesto 

o meu consentimento livre, informado e inequívoco, para que a LUCRE RH proceda ao 

Tratamento de meus Dados Pessoais indicados para a(s) Finalidade(s) específica(s) e às demais 

circunstâncias previstas neste Termo, inclusive sobre a possibilidade de meus Dados Pessoais 

serem compartilhados com terceiros. 

 


