
 
 
 

 AVISO DE PRIVACIDADE - DADOS PESSOAIS 
GKN DO BRASIL 

 

PRIVACY NOTICE – PERSONAL DATA 
GKN DO BRASIL 

Este aviso explica quais informações pessoais 
coletaremos e o que faremos com elas. Também 
explica seus direitos e quem contatar se você tiver 
alguma dúvida. 
  

This privacy notice explains what personal 
information we will collect and what we will do with it. 
It also explains your rights and who to contact if you 
have any questions. 
 

1. Quem é o controlador?  
 
GKN do Brasil Ltda., sediada na Rua Joaquim Silveira 
nº 557, Porto Alegre/RS, Brasil, inscrita no CNPJ/ME 
sob nº 58.512.310/0001-75. 
 

1. Who is the data controller?  
 
GKN do Brasil Ltda., with its headquarters at Rua 
Joaquim Silveira n° 557, Porto Alegre/RS, Brazil, 
enrolled with the CNPJ/ME n° 58.512.310/0001-75. 
 

2. Quais dados pessoais serão tratados?  
 
De acordo com a relação que você possuir conosco, 
podemos realizar a coleta de diversos tipos de dados 
pessoais e documentos, que identifiquem você ou o 
tornem identificável, como por exemplo:  

a) nome, estado civil, profissão, registro 
profissional, nacionalidade, data de 
nascimento, idade, filiação,  passaporte, 
certificado de reservista, CPF, RG, CNH, RNE, 
CRNM,  PIS, CTPS, dados bancários;  

b) currículo, histórico escolar e de empregos, 
diplomas, contrato de trabalho, cargo, local de 
trabalho, fotografia, qualquer informação que 
você fornecer no formulário de inscrição para 
uma oportunidade de trabalho ou durante 
qualquer entrevista ou processo de avaliação;  

c) informações para contato, como por exemplo, 
números de telefone, endereço e e-mail; 

d) informações de contato comercial, no caso de 
ser um parceiro comercial. 
 

2. What personal data will be processed?  
 
According to the relationship you have with us, we 
may collect several types of personal data and 
documents, that identifies you or makes you 
identifiable, such as, for example:  

a) name, marital status, profession, 
professional registration, nationality, date of 
birth, age, parentage, passport, military 
discharge certificate, CPF, ID, CNH, RNE, 
CRNM, PIS, CTPS, bank account details;  

b) resume, school and employment history, 
diplomas, employment contract, position, 
workplace, photography, any information 
you provide in the job application form or 
during any interview or assessment 
process;  

c) contact information, such as telephone 
numbers, address and e-mail; 

d) business contact information, if you are a 
business partner. 
 

3. Como serão coletados os dados pessoais?  
 
Os dados pessoais podem ser informados diretamente 
por você, por terceiros ou estar disponíveis 
publicamente. 
 

3. How personal data will be collected?  
 
Personal data may have been informed directly by 
you, by third parties or be publicly available. 

4. O que faremos com os seus dados pessoais? 
  
Os seus dados pessoais podem ser tratados para 
diversas finalidades, dentre as quais:  

a) para atender aos propósitos informados no 
momento da coleta;  

b) para o exercício regular de direitos;  
c) para prevenir fraudes e outros riscos jurídicos; 
d) para atender obrigações previstas em lei, em 

regulamentos de órgãos governamentais e/ou 
de autoridades públicas, ordens do Poder 
Público, do Poder Judiciário e/ou de qualquer 
outra autoridade;  

e) para a execução de contrato ou de 
procedimentos preliminares relacionados a 
contrato do qual você seja parte;  

4. What will we do with your personal data?  
 
Your personal data can be processed for several 
purposes, among which:  

a) meet the purposes informed at the time of its 
collection;  

b) for regular exercise of rights;  
c) to prevent fraud and other legal risks; 
d) comply with legal obligations, regulations 

issued by government agencies and/or 
public authorities, orders from public 
authorities, Judiciary and/or any other 
authority;  

e) execution of an agreement or preliminary 
procedures related to a contract to which 
you are a party;  



 
 
 

f) para finalidades envolvendo a continuidade de 
nossas operações, incluindo processos de 
recrutamento, seleção, contratação e 
treinamento;  

g) gerenciamento da relação de negócios com a 
organização que você representa.  
 

f) for purposes involving continuity of our 
operations, including recruitment, selection, 
hiring and training;  

g) managing business relationship with the 
organization that you represent.  
 

5. Vamos compartilhar os dados pessoais com 
alguém? 
 
Os seus dados pessoais poderão ser compartilhados 
com outras empresas dentro do Grupo ou com 
Terceiros, como, por exemplo, órgãos governamentais, 
autoridades públicas,  Poder Judiciário, instituições 
financeiras, corretoras, companhias de seguro, 
operador de plano de saúde, parceiros de negócio, 
fornecedores, dentre outros. Seus dados pessoais 
também podem ser transferidos para consultores 
profissionais ou terceiros que são usados por nós para 
nos auxiliar no processo de recrutamento. 

5. Will we share personal data with someone 
else? 
 
Your personal data may be shared with other 
companies within the Group or with Third Parties, 
such as, for example, government agencies, public 
authorities, Judiciary, financial institutions, brokers, 
insurance companies, health plan operator, business 
partners, suppliers, among others. Your personal 
data may also be transferred to professional advisors 
or other third parties who are used by us to assist us 
in the recruitment process. 

6. Quais são os seus direitos em relação aos seus 
dados pessoais?  
 
Você tem os seguintes direitos com relação aos seus 
dados pessoais:  

a) confirmação da existência de tratamento;  
b) acesso aos dados;  
c) correção de dados incompletos, inexatos ou 

desatualizados;  
d) anonimização, bloqueio ou eliminação de 

dados desnecessários, excessivos ou tratados 
em desconformidade com a lei de proteção de 
dados pessoais;  

e) eliminação dos dados pessoais tratados com o 
consentimento do titular, exceto quando os 
dados forem necessários para cumprimento de 
obrigação legal ou regulatória pelo controlador;  

f) revogação do consentimento. 
 

Se a atividade de tratamento necessitar de 
consentimento, nós vamos solicitá-lo e você pode se 
negar a consentir. Nesse caso, lhe informaremos sobre 
as consequências do não consentimento. Caso você 
consinta, a qualquer momento você poderá revogar o 
consentimento dado, e neste caso, também 
informaremos as consequências da revogação. 

 

6. What rights do you have in relation to your 
personal data? 
  
You have the following rights in relation to your 
personal data:  

a) confirmation of data processing;  
b) access to data;  
c)   rectification of incomplete, inaccurate or 

outdated data;  
d) anonymization, blocking or deleting 

unnecessary, excessive data or processed 
in non-compliance with the data protection 
law;  

e) elimination of personal data processed with 
the consent of the data subject, except 
when the data are necessary for compliance 
with legal or regulatory obligations by the 
data controller;  

f) revocation of consent. 
 
Whether the processing activity requires consent, 
we will request it and you can refuse to consent. In 
that case, we will inform you about the 
consequences of non-consent. If you consent, at 
any time you can revoke the consent given, in which 
case we will also inform you about the 
consequences of the revocation. 
 

7. Por quanto tempo vamos tratar os seus dados 
pessoais?  
 
Os seus dados pessoais serão tratados enquanto 
forem necessários para as finalidades para as quais 
foram coletados, e além disso, pelo tempo necessário 
para o cumprimento de qualquer obrigação legal, 
regulatória e/ou contratual, ou para resguardar os seus 
ou os nossos direitos. 
 
8. De que forma os seus dados pessoais serão 

7. For how long we will process your personal 
data?  
 
Your personal data will be processed as long as 
necessary for the purposes for which the data was 
collected, and in addition to that, for the time 
necessary to comply with any legal, regulatory 
and/or contractual obligation, or to protect your or our 
rights. 
 
8. How will we keep your personal data secure?  



 
 
 
mantidos seguros?  
Temos procedimentos internos que determinam como 
os dados pessoais devem ser tratados. Utilizamos 
contratos, políticas e auditorias para assegurar que os 
nossos colaboradores e parceiros de negócios, que 
tenham acesso aos dados pessoais, garantam a 
proteção adequada.  
  

We have internal procedures that determine how 
personal data should be processed. We use 
contracts, policies and audits to ensure that our 
employees and business partners, who have access 
to personal data, ensure adequate protection. 

9. O que fazer se você tiver alguma dúvida?  
 
Nosso Encarregado (Data Protection Officer - DPO) é 
o Cláudio Raiter.  
Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato através 
do e-mail dpo.brazil@gknautomotive.com ou telefone 
51 996060204.  
Você também poderá exercer os seus direitos através 
deste endereço de e-mail e telefone. 
 
10. Atualizações deste Aviso de Privacidade.  
 
Este Aviso de Privacidade poderá ser alterado 
periodicamente, disponibilizando uma versão mais 
atualizada quando necessário.  
 

9. What to do if you have any queries?  
 
Our Data Protection Officer - DPO is Cláudio Raiter.  
If you have any questions, please contact us by e-
mail dpo.brazil@gknautomotive.com or telephone 
51 996060204.  
You can also exercise your rights through this e-mail 
address and telephone. 
 
 
10. Updates to this Privacy Notice.  
 
This Privacy Notice may be changed from time to 
time, providing a more updated version when 
necessary.  
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