POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A FIELDCORE SERVICE SOLUTIONS INTERNATIONAL SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA. (a “Fieldcore” ou “Nós”),
entende a importância do dever de respeitar a privacidade e segurança das informações dos titulares de
dados com quem nos relacionamos (“Titular” ou “Você”). Por isso, o tratamento de tais informações é
realizado em conformidade com os regulamentos nacionais de proteção de dados, inclusive a Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – “LGPD”).
Pedimos que leia com atenção esta Política de Privacidade (“Política”). Ela descreve como são tratadas as
informações fornecidas por Você ao entrar em contato conosco. Caso Você não concorde com os termos e
condições abaixo, Você não deve compartilhar com a Fieldcore os seus dados pessoais.
Após a leitura desta Política, Você poderá entrar em contato para sanar qualquer dúvida ou exercer direitos
relacionados aos seus dados pessoais. Para isso, basta contatar nosso Encarregado (DPO) pelo e-mail
FieldCore.DataProtection@ge.com.
A presente Política se aplica ao tratamento de dados pessoais que atenda a uma das seguintes condições:
i.
ii.
iii.
iv.

Tratamento realizado em território brasileiro;
Tratamento de dados de indivíduos localizados em território brasileiro;
Atividades que objetivem a oferta de serviços ou produtos para indivíduos localizados em
território brasileiro; ou
Tratamento de dados que tenham sido coletados em território brasileiro.

NATUREZA OPCIONAL DE CONCESSÃO DOS DADOS
O Titular é livre para entrar em contato com a Fieldcore, seja para se candidatar a vagas de emprego, solicitar
orçamentos ou adquirir nossos produtos. Ao nos contatar, solicitaremos os dados mínimos necessários
compatíveis com o objetivo do contato. A não concessão desses dados mínimos solicitados poderá
impossibilitar a nossa atuação.

CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS PROCESSADOS
Dados pessoais fornecidos voluntariamente por Você: para solicitar um orçamento ou entrar em contato
com a Fieldcore, seja através de e-mail, ligação telefônica ou outro meio de contato divulgado em nosso site,
os Usuários deverão fornecer, explícita e voluntariamente, seus dados pessoais de contato, tais como: nome
completo, e-mail, telefone, empresa que Você representa e país em que está localizado.
Caso Você seja um candidato em processo seletivo da Fieldcore, trataremos os dados que Você disponibilizar
em seu currículo, ou durante entrevistas e testes de aptidão.

Coletamos o mínimo possível para o seu pleno atendimento, com finalidades e propósitos legítimos.

COMUNICAÇÃO
Os Titulares estão cientes de que ao interagirem com a Fieldcore, poderão receber mensagens por e-mail,
inclusive de conteúdo publicitário, para divulgação das novidades que envolvem a Fieldcore e nossos
produtos. Caso deseje, o Titular poderá descadastrar o recebimento de tais comunicações nos próprios emails recebidos, ou, ainda, enviando uma mensagem diretamente para o nossos Ecarregado (DPO) pelo email FieldCore.DataProtection@ge.com. No entanto, mesmo se o Titular optar por não receber os e-mails
anteriores, a Fieldcore ainda poderá enviar e-mails transacionais, por exemplo, em resposta a solicatações
de orçamento ou em conexão com processos seletivos ou produtos e serviços contratados.
TRATAMENTO E RETENÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados são processados de acordo com a legislação e incluídos em base de dados eletrônicas ou físicas, de
acordo com as finalidades estabelecidas neste documento e acessados pelo mínimo de pessoas necessárias
ao tratamento, todas obrigadas aos deveres de confidencialidade e segurança. Basicamente, a Fieldcore
utiliza os seus dados para:
●

Atender a finalidade para a qual o dado foi fornecido: nós podemos utilizar os dados que Você nos
forneceu para cumprir a finalidade informada no momento da coleta. Por exemplo, podemos usar
seus dados de identificação para encaminhar orçamentos que Você tenha solicitado;

●

Cumprir com obrigações legais ou regulatórias: seus dados pessoais poderão ser utilizados para o
atendimento a obrigações dispostas em lei, regulações de órgãos governamentais, autoridades
fiscais, Poder Judiciário e/ou outra autoridade competente;

●

Permitir o exercício regular de nossos direitos: mesmo após o término da nossa relação com Você,
nós poderemos tratar alguns de seus dados pessoais para exercer nossos direitos garantidos em lei,
inclusive como prova em processos judiciais ou administrativos; e

●

Realizar atividades de tratamento internas com base em nosso legítimo interesse: podemos tratar
os dados, também, com base em nosso legítimo interesse, sempre observando os limites da sua
expectativa e nunca em prejuízo de seus interesses, direitos e liberdades fundamentais.

O armazenamento é feito em servidores que seguem os critérios de segurança e retidos pelo tempo
necessário para atingir a finalidade para a qual foram coletados, inclusive para fins de cumprimento de
quaisquer obrigações legais, contratuais, de prestação de contas ou requisição de autoridades competentes.
Posteriormente, os dados pessoais serão apagados, exceto se houver outras obrigações legais de
armazenamento.

COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

A Fieldcore não comercializa os dados pessoais coletados. Porém, há a possibilidade de compartilhamento
de tais dados pessoais com terceiro, com base nos seguintes critérios e para as finalidades descritas abaixo:
•

Empresas do mesmo grupo econômico: podemos compartilhar os seus dados com outras empresas
do grupo econômico, para operacionalização e oferta de novos produtos, marketing, prospecção e
pesquisas de mercado, ou para a sua contratação como colaborador;

•

Parceiros de negócios, prestadores de serviços e outros terceiros: esses parceiros recebem as
informações pessoais dos Titulares com a finalidade específica de prestar serviços ou cumprir com
disposições contratuais firmadas com a Fieldcore e não possuem quaisquer direitos de uso dessas
informações fora dessa hipótese;

•

Requisição judicial: Fieldcore pode compartilhar dados pessoais em caso de requisição judicial ou
mediante determinação de autoridade competente, nos termos da lei; e

•

Com a autorização do Titular: Em outros casos não previstos acima, havendo o objetivo de
compartilhamento dos dados pessoais e informações, enviaremos ao Titular uma notificação com
informações a respeito de tal compartilhamento para solicitar o seu consentimento, para tal
finalidade determinada.

CONTROLE DOS DADOS E COMO EXERCER OS SEUS DIREITOS
Você, na qualidade de titular dos seus dados pessoais, possui os direitos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confirmar a existência de tratamento de seus dados pessoais;
Acessar os dados tratados pela Fieldcore;
Corrigir os dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
Solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com a LGPD;
Requerer, expressamente, a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;
Solicitar a eliminação dos dados obtidos via consentimento, quando aplicável;
Pedir informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a Fieldcore compartilha os
seus dados;
Quando o consentimento motivar a coleta, solicitar informações sobre a possibilidade de não o
fornecer e as consequências dessa negativa;
Solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados
pessoais, conforme aplicável; e
Revogar seu consentimento, quando esta for a base legal utilizada para alguma atividade de
tratamento realizada pela Fieldcore.

Tais direitos não são absolutos e poderão ser afastados se colidirem com outras garantias previstas em lei,
como sigilo de informações ou segredos de negócio da Fieldcore, obrigações legais de retenção, necessidade
de armazenamento para defesa em processos, ou outros motivos legítimos que justifiquem a recusa.
A Fieldcore possui um Encarregado (DPO), disponível para esclarecimentos ou pedidos relacionados aos
direitos dos titulares sobre os seus dados pessoais e sensíveis. Para isso, o Usuário deverá entrar em contato
pelo e-mail FieldCore.DataProtection@ge.com. Sua solicitação será analisada e, caso o pedido seja legítimo
e cabível, será atendido em tempo razoável, respeitando-se o prazo legal.
ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Eventuais alterações nesta Política de Privacidade serão divulgadas por meio de postagens em nosso Site, ou
redes sociais ou envio de e-mails. Por isso, lembramos aos Titulares a importância do acesso periódico à
nossa Política para tomarem conhecimento sobre toda e qualquer modificação. Alterações significativas
quanto à finalidade do tratamento dos dados, ou que impactem os direitos dos Titulares, serão informadas
previamente.
Esta Política foi modificada pela última vez em 07/09/2022.

