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AVISO DE PRIVACIDADE 

 

1. Introdução 

 

Ao se tornar um membro da equipe 

ActionAid, você compartilha com a área 

de Recursos Humanos diversas 

informações a seu respeito. Entendemos 

que isso é uma grande responsabilidade 

e, por isso, trabalhamos 

constantemente para garantir a 

segurança dessas informações e da sua 

privacidade. 

 

A eficácia dessas medidas, contudo, 

pressupõe a incorporação prática de 

uma cultura transparente no cotidiano 

da ActionAid. Desse modo, este Aviso de 

Privacidade (“Aviso”) foi elaborado com 

o propósito de auxiliar você, funcionário 

(a) da ActionAid, a entender quais 

informações suas nós coletamos, por 

qual (is) motivo(s) as coletamos e como 

as compartilhamos. Além disso, também 

informamos sobre os seus direitos 

relativos a essas informações e como 

exercê-los junto à ActionAid. 

 

Em caso de dúvidas sobre este Aviso ou 

sobre as práticas da ActionAid de coleta, 

uso e compartilhamento dos seus dados 

pessoais, disponibilizamos um canal de 

contato chamado 

privacidade@actionaid.org apropriado 

ao final deste Aviso. Por favor, não 

hesite em nos contatar. 

 

2. Quais informações suas nós 

tratamos? 

 

Com o propósito de resguardar a sua 

privacidade, entendemos que os dados 

pessoais devem estar restritos ao 

mínimo necessário, pertinente e 

proporcional para viabilizar a(s) 

finalidade(s) para a(s) qual(is) os 

tratamos. Por isso, as informações que 

coletamos a seu respeito são apenas 

aquelas compatíveis com a sua relação 

empregatícia conosco. 

 

Abaixo, agrupados em categorias, 

apresentamos os principais dados 

pessoais que poderemos coletar a seu 

respeito: 

 Dados de qualificação: nome, 

sobrenome, idade, sexo, data de 

nascimento, nacionalidade, 

naturalidade, RG, CPF, certificado 

de alistamento militar, estado civil, 

certidão de casamento ou 

declaração de união estável, título 

de eleitor, dependentes legais e 

suas respectivas certidões de 

about:blank


 
 

nascimento, dentre outros dados 

cadastrais;  

 Dados de contato: endereço 

domiciliar, comprovante de 

residência, telefone fixo e/ou 

celular, e-mail e contato de 

emergência ; 

 Dados financeiros: dados 

bancários, salário, gratificação e 

Declaração de Imposto de Renda 

Detido na Fonte (DIRF); 

 Dados profissionais: currículo, 

histórico profissional, qualificação 

acadêmica, diplomas e outros 

certificados de capacitação, CTPS e 

PIS, dentre outros; 

 Dados sensíveis: Atestado de 

Saúde Ocupacional (ASO), 

atestados médicos de afastamento, 

deficiências portadas (PCD), raça, 

etnia, biometria, filiação sindical, 

dentre outros; 

 

3. Por que precisamos das suas 

informações? 

 

Nós tratamos os seus dados pessoais 

apenas para as finalidades descritas 

neste Aviso, para os propósitos 

informados a você no momento da 

coleta das suas informações e para 

outras finalidades que sejam 

compatíveis com aquelas apresentadas 

no momento da coleta dos seus dados 

pessoais.  

 

Listadas abaixo estão as principais 

razões para as quais precisamos dos 

seus dados pessoais: 

 

3.1 Possibilitar que você 

desempenhe o seu trabalho, tenha 

acesso aos benefícios que 

oferecemos e receba a sua 

remuneração. 

 

Tratamos os seus dados pessoais para 

viabilizar o exercício cotidiano das suas 

atividades na ActionAid, para 

fornecermos benefícios funcionais para 

você e seus familiares (plano de saúde e 

odontológico, plano de vida, vale 

refeição e/ou alimentação, dentre 

outros) e para realizarmos o pagamento 

da sua remuneração. 

 

3.2 Zelar pela sua segurança 

 

A segurança de todos os nossos 

colaboradores é uma prioridade para a 

ActionAid. Assim, poderemos tratar os 

seus dados pessoais, incluindo dados 

pessoais sensíveis, para zelar pela sua 

segurança (e dos nossos demais 

colaboradores e terceiros), ao 

controlarmos o acesso às nossas 

dependências, bem como para evitar 

fraudes de identidade neste acesso. 

 

3.3 Cumprir com as nossas 

obrigações legais e regulatórias 



 
 

 

Seus dados pessoais poderão ser 

tratados pela ActionAid para 

satisfazermos obrigações impostas por 

lei, regulamentações de órgãos 

governamentais, por autoridades fiscais, 

pelo Poder Judiciário e/ou por qualquer 

outra autoridade competente. Este 

tratamento, a depender da obrigação, 

poderá incluir seus dados de 

qualificação, documentos pessoais, 

dados bancários e/ou previdenciários, 

para, por exemplo, enviar os registros 

necessários à Receita Federal para a 

emissão da Declaração de Imposto de 

Renda Retido na Fonte (DIRF). 

 

3.4 Permitir que nós exerçamos 

nossos direitos 

 

Nós trataremos alguns dados pessoais 

seus, inclusive após o término da sua 

relação empregatícia conosco, para 

exercer os nossos direitos, caso 

tenhamos que comprovar quaisquer 

fatos relativos ao seu contrato de 

trabalho. Além disso, podemos tratar os 

seus dados para indicá-lo(a) como 

preposto ou testemunha em processos 

judiciais, administrativos ou arbitrais. 

 

3.5 Viabilizar atividades necessárias 

para a nossa operação 

 

Nós poderemos tratar os seus dados 

pessoais, quando isso for necessário, 

para a continuidade das nossas 

atividades, tais como, a realização de 

testes corretivos e evolutivos nos fluxos 

de tecnologia da informação, criação de 

usuários e senhas para permitir seu 

acesso aos nossos sistemas e a 

realização de avaliações de desempenho 

ou de investigações internas, por 

exemplo. Nestes casos, o tratamento 

somente ocorrerá se for estritamente 

necessário para o alcance dessas 

finalidades. 

 

4. Como coletamos as suas 

informações? 

 

As informações que temos a seu respeito 

foram principalmente fornecidas por 

você no seu processo de admissão 

(entrega de documentos pessoais, 

currículos, preenchimento de 

formulários) ou ao longo do seu vínculo 

empregatício (formalizadas por 

mensagem eletrônica, documentos da 

ActionAid e/ou atualizações cadastrais), 

de modo a alimentarem os sistemas 

internos e externos que utilizamos. 

Excepcionalmente, também poderemos 

obter informações a seu respeito por 

meio de terceiros. 

 

5. Por quanto tempo mantemos 

suas informações? 

 

Armazenamos os seus dados pessoais, 

mesmo após o seu desligamento da 



 
 

ActionAid, para podermos cumprir com 

legislações ou regulamentações 

específicas e para resguardamos os 

nossos direitos, conforme mencionamos 

acima. Nestes casos, envidaremos os 

melhores esforços para garantir que 

apenas sejam mantidos os dados 

necessários para viabilizar estas 

finalidades. 

 

Por fim, tão logo o objetivo que motivou 

a coleta de seus dados seja atingido e, 

portanto, eles não sejam mais 

necessários nem para o cumprimento 

das nossas obrigações, nem para o 

resguardo dos nossos direitos, a 

ActionAid se compromete a eliminá-los 

de forma segura e permanente. 

 

6. Como os seus dados pessoais 

são compartilhados? 

 

É possível que a ActionAid realize o uso 

compartilhado dos seus dados pessoais, 

caso em que este estará restrito ao 

mínimo adequado e necessário para o 

cumprimento de alguma das finalidades 

específicas e previamente informadas a 

você.  

 

Por exemplo, nós poderemos 

compartilhar os seus dados pessoais 

com órgãos governamentais, Poder 

Judiciário, consultorias e 

administradoras de benefícios, 

operadoras de saúde, instituições 

financeiras, parceiros da ActionAid, 

fornecedores de serviço e/ou 

infraestrutura, dentre outros. Você pode 

acessar a lista com categorias de 

terceiros com quem compartilhamos os 

seus dados pessoais aqui: Sul América – 

Plano de Saúde, Bradesco Seguros de 

Vida e Funeral, Sistema de Folha de 

Pagamento Alterdata, BeeVale / ELO 

Cartão de Alimentação, Alelo 

Alimentação e Refeição e Fetranspor. 

 

Sempre que realizamos o 

compartilhamento dos seus dados 

pessoais, nós utilizamos de 

instrumentos contratuais para assegurar 

que qualquer terceiro que os receba 

garanta a eles a proteção adequada. 

 

Eventualmente, é possível que o terceiro 

com quem os seus dados são 

compartilhados se encontre fora do 

Brasil, como, por exemplo, quando 

desenhamos e coordenamos novos 

projetos e/ou campanhas globais com 

escritórios da ActionAid International 

sediadas no Reino Unido, Austrália, 

África do Sul, Itália, Estados Unidos, 

dentre outros. Neste caso, nós daremos 

preferência para que essa transferência 

ocorra apenas para os países que 

possuem um grau de segurança similar 

ao previsto pela legislação brasileira, ou 

quando a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais assim 

autorizar. Caso isso não seja possível, 



 
 

nós utilizaremos de cláusulas 

contratuais apropriadas e de auditorias 

prévias, com o propósito de assegurar 

que os terceiros que recebam os seus 

dados pessoais observem os padrões de 

proteção exigidos pela legislação 

brasileira. 

 

 

7. Como você pode exercer os 

seus direitos? 

 

Você, funcionário (a), tem assegurado 

todos os direitos legais relativos aos 

seus dados pessoais, incluindo, mas não 

se limitando a: 

 Saber quais dados pessoais são 

tratados por nós; 

 Saber com quem compartilhamos 

os seus dados; 

 Corrigir, atualizar e/ou completar 

os seus dados; 

 Requerer a anonimização, 

bloqueio ou eliminação de dados 

desnecessários, excessivos ou 

tratados de forma ilícita; e 

 Revogar o seu consentimento, 

quando os seus dados pessoais 

são tratados sob essa hipótese. 

 

Para acessar, obter uma cópia, corrigir, 

atualizar e/ou completar os seus dados 

pessoais, bem como exercer quaisquer 

outros direitos, você deve enviar um e-

mail para a área de Recursos Humanos, 

por meio do seguinte endereço 

eletrônico: 

RHDados.AABBR@actionaid.org 

 

Em casos específicos, é possível que a 

sua requisição não seja atendida. Nestes 

casos, nós explicaremos os motivos que 

justificaram o não atendimento. Por 

exemplo, requisições que envolvam 

dados pessoais e/ou documentos de 

outros titulares não serão atendidas, 

exceto mediante procuração, poder 

parental ou outra hipótese que autorize 

o exercício do direito de outro titular por 

você. 

 

8. Como protegemos os seus 

dados pessoais? 

 

Temos políticas, normas e 

procedimentos internos que determinam 

como dados pessoais devem ser 

tratados na ActionAid. Essas normas têm 

como objetivo garantir o tratamento 

adequado e lícito dos dados pessoais que 

detemos, inclusive dos seus.  

 

Além dessas medidas organizacionais e 

de governança, adotamos inúmeras 

outras de natureza técnica que 

garantem ainda maior segurança aos 

seus dados pessoais. Como exemplo de 

algumas medidas que já adotamos, 

estão: 



 
 

 Controle estrito do tratamento de 

dados pessoais, incluindo limitação 

de acesso, e acesso protegido por 

senha; 

 Mecanismos de autenticação de 

acesso, que asseguram a 

individualização dos registros; 

 Inventário detalhado dos registros 

de conexão, incluindo o momento, 

a duração, a identidade do 

responsável, e o arquivo acessado, 

e 

 Soluções de gestão dos registros 

por meio de armazenamento de 

logs de acesso, sem prejuízo da 

adoção de outros padrões técnicos 

posteriormente estipulados pelas 

autoridades competentes. 

9. Atualização deste aviso de 

privacidade 

 

Este Aviso, direcionado exclusivamente 

a você e aos nossos demais 

colaboradores, poderá ser alterado a 

qualquer momento, para garantirmos o 

nosso compromisso de transparência.  

 

Neste caso, você será avisado quando 

houver mudanças e/ou atualizações por 

meio de uma mensagem eletrônica em 

seu e-mail funcional. 

 

10. Esclarecimentos ou reportes 

 

Em caso dúvidas relacionadas à 

privacidade ou à proteção de dados, ou 

para situações em que tenha sido 

identificada ou haja suspeita de violação 

às práticas acima descritas, por favor 

entre em contato com o nosso 

Encarregado, por meio do seguinte 

endereço eletrônico:  

 

Esclarecimentos ou reportes: 

privacidade@actionaid.org.br 

 

11. Glossário 

 

Funcionário (a): São todos os 

membros da equipe, incluindo a 

Coordenação Executiva, Coordenação 

Estratégica e os estagiários da 

ActionAid. 

 

Dados Pessoais Sensíveis: Qualquer 

dado pessoal que diga respeito a origem 

racial ou étnica, convicção religiosa, 

opinião política, filiação a sindicato ou a 

organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, bem como dado 

referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico. 

 

Dados Pessoais: Qualquer informação 

relativa a uma pessoa física identificada 

ou identificável; é considerada 

identificável uma pessoa física que possa 

ser identificada, direta ou indiretamente, 

em especial por referência a um 

identificador, como - por exemplo - um 



 
 

nome, um número de identificação, 

dados de localização, identificadores por 

via eletrônica ou a um ou mais 

elementos específicos da identidade 

física, fisiológica, genética, mental, 

econômica, cultural ou social dessa 

pessoa física. 

 

Encarregado pelo Tratamento de 

Dados Pessoais (“Encarregado”): 

Pessoa indicada para atuar como canal 

de comunicação entre a ActionAid, os 

titulares dos dados e a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados 

(“ANPD”). 

 

Terceiros: Refere-se, mas não está 

limitado, a toda e qualquer pessoa física 

ou jurídica que  a ActionAid se relacione 

ou venha a se relacionar, como 

prestador de serviços, fornecedor, 

consultor, parceiro, terceiro contratado 

ou subcontratado, locatário, cessionário 

de espaço, independentemente de 

contrato formal ou não, incluindo aquele 

que utiliza o nome da ActionAid Brasil, 

fornece materiais, interage com 

funcionário público, com o governo ou 

com outros terceiros em nome da 

ActionAid. 

 

Titular: pessoa física a quem se referem 

os dados pessoais. 

 

Tratamento: coleta, recepção, 

classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação 

ou controle da informação, modificação, 

atualização, comunicação, 

transferência, compartilhamento e 

extração de dados pessoais. 

 



 
 

 


