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Esta página apresenta a Política de Privacidade (“Política de Privacidade”) de acordo com a qual os Usuários (“Usuários”) podem utilizar a
Plataforma Pin People (“Site” ou “Plataforma”), assim como os serviços da Pin People (“Serviços”) citados neste documento e regulados pelos
Termos e Condições correlatos à presente Política de Privacidade.
Esta Política de Privacidade é parte integrante dos Termos e Condições de Uso da Plataforma (acessíveis aqui), com os quais o
Usuário concorda para manter seu acesso e utilização da Plataforma. Ao fazer o cadastro no Site e/ou utilizar os Serviços, os
Usuários estão de acordo com os Termos e com a Política de Privacidade do Site. A presente Política de Privacidade se aplica
integralmente a todos os Usuários da Plataforma a partir do momento em que iniciam a navegação por quaisquer das páginas deste
website.

1. DEFINIÇÕES
Deverão ser interpretados, para os fins desta Política de Privacidade, os seguintes Termos Definidos da seguinte forma, sempre que a eles
referidos:
Acesso Registrado: credencial digital ( login ) que permite a um Usuário identificar-se e ganhar acesso à Plataforma, mediante a utilização
de senha.
Candidato: considera-se como Candidato o Usuário Pessoa Física que, tendo contato com determinada oportunidade de contratação
oferecida por determinado Usuário Pessoa Jurídica, opta por candidatar-se à vaga específica.
Conteúdos Pin People: corresponde a conteúdos disponibilizados, direta ou indiretamente, na Plataforma por Usuários, pela Pin People ou
obtidos pela Plataforma por intermédio de APIs e conexões com outros sistemas. Os dados dos Usuários em geral disponibilizados à Pin
People fazem parte, igualmente, do Conteúdo Pin People após recebidos.
Gerente Organização: corresponde ao(s) Colaborador(is) indicado(s) pelo Usuário Pessoa Jurídica para a gestão dos perfis e acessos do
Usuário Pessoa Jurídica relevante na Plataforma.
Jeito de Ser: corresponde ao “perfil” resultante do conjunto de respostas dadas por um Usuário ao Questionário Jeito de Ser, tanto em sua
versão para Candidatos (Usuário Pessoa Física) quanto para Empresas (Usuário Pessoa Jurídica).
Pin People: corresponde à Sociedade Empresária limitada PIN PEOPLE RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO EM RECURSOS HUMANOS
LTDA, sediada em São Paulo – SP.
Plataforma: considera-se como o conjunto das informações apresentadas no website da Pin People a quaisquer usuários, sendo também
considerados como parte da Plataforma Site as informações armazenadas em bancos de dados especializados utilizados pela Pin People,
armazenados na internet ou em servidores privados; hotsites criados especificamente para projetos especiais; páginas elaboradas e/ou
disponibilizadas pela Pin People em intranets corporativas; questionários, dashboards , relatórios em meio digital ou físico, versões off-line de
ferramentas para utilização dos Serviços Pin People disponibilizadas a Usuários públicos ou privados.
Colaboradores: considera-se como Colaborador o integrante do quadro de colaboradores de um Usuário Pessoa Jurídica, podendo este ser
simultaneamente um Usuário Pessoa Física ou não.

Serviços: corresponde ao conjunto de serviços prestados pela Pin People no contexto dos presentes Termos, sejam eles entregues por
intermédio da Plataforma ou outro meio.
Site: tem o mesmo significado do termo definido “Plataforma”.
Termos: considera-se o conjunto dos Termos e Condições de Uso apresentados nesta página, da Política de Privacidade e de outros termos
e acordos, públicos ou privados, em vigor entre a Pin People e o Usuário quando da leitura deste documento.
Usuário Pessoa Física: corresponde à categoria de Usuários que acessa a Plataforma na qualidade de pessoa física, tendo acesso às
funcionalidades destinadas a esse público específico.
Usuário Pessoa Jurídica: corresponde à categoria de Usuários que acessa a Plataforma na qualidade de pessoa jurídica, mediante a
entrega de determinadas credenciais de acesso a representantes de determinada pessoa jurídica, que poderá ser contratante ou não de
serviços da Pin People.
Usuário PJ Contratante: corresponde ao Usuário Pessoa Jurídica que é contratante de serviços diretamente da Pin People.
Usuário: corresponde a toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que acessa a Plataforma em qualquer das modalidades apresentadas,
independentemente da realização de “ login ” para acesso a funções. Os Usuários, para os efeitos dos presentes Termos, têm subcategorias
especializadas, como Usuário Pessoa Física, Usuário Pessoa Jurídica e Usuário PJ Contratante.

2. CONCEITO GERAL – POLÍTICA DE PRIVACIDADE
2.1. A presente Política de Privacidade se aplica a informações que a Pin People coleta dos Usuários por intermédio da Plataforma e dos
Serviços, além de informações obtidas por meio de contatos em redes sociais ou plataformas de terceiros por meio das quais o Usuário
escolha fornecer dados (tais como, mas não se limitando a, Facebook, LinkedIn, Twitter).
2.2. Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada de tempos em tempos, sempre que se entender que melhorias precisam ser feitas para
melhor uso e segurança da Plataforma. Na ocorrência de modificações nesta Política de Privacidade a data da sua última revisão será
modificada na página em que esta Política de Privacidade se encontra disponibilizada.
2.3. A Pin People reserva-se ao direito de envidar os melhores esforços no sentido de informar aos Usuários sobre quaisquer modificações na
Política de Privacidade. No entanto, tendo em vista que tentativas de contato poderão não ser frutíferas caso o Usuário utilize bloqueadores
de pop-up,
plug-ins anti-anúncio, filtros de spam não configurados corretamente, entre outros, recomenda-se rever a presente Política de Privacidade sempre que se efetuar o
acesso à Plataforma, para manutenção de máxima atualização.

3. INFORMAÇÕES CADASTRADAS
3.1. Como parte do processo para utilização dos serviços da Pin People, é necessário ao Usuário informar dados pessoais (“ Informações
Pessoais ”) de forma detalhada e verídica. Entre outros, poderão ser exigidos os seguintes dados: nome completo do Usuário, apelido ou “
nickname ” escolhido pelo Usuário, números de documentos nacionais e/ou internacionais, informações de domicílio comercial e residencial e
formas de contato (telefones, endereços de e-mail etc).
3.1.1. A depender da forma com que a Pin People chegou até o Usuário, um conjunto de Informações Pessoais poderão ter sido
previamente informados por um Usuário Pessoa Jurídica.
3.1.2. Poderão ser solicitadas ao Usuário Pessoa Física, ou obtidas junto a Usuário Pessoa Jurídica no qual esse Usuário Pessoa Física
é Colaborador, informações adicionais que contribuam para o desempenho das atividades da Pin People, ficando todas essas
informações, independentemente se originadas pelo Usuário Pessoa Física ou se pelo Usuário Pessoa Jurídica, sujeitas às proteções e
restrições previstas nesta Política de Privacidade.
3.2. A Pin People é autorizada pelo Usuário a verificar a veracidade das Informações Pessoais oferecidas pelo Usuário por todos os meios
legalmente disponíveis, incluindo a consulta a empresas públicas, privadas e bancos de dados especializados. Os dados obtidos em
semelhantes consultas serão mantidos em confidencialidade pela Pin People.
3.3. O Usuário poderá, a qualquer momento, solicitar o encerramento de sua conta aberta junto à Pin People, juntamente com a exclusão das
suas Informações Pessoais individualizadas constantes do banco de dados da Pin People. Esta exclusão se dará no prazo mínimo de 72
(setenta e duas) horas, conforme disponibilidades técnicas, sendo este assunto abordado de forma mais detalhada em nos Termos e
Condições de Uso. (/usage_terms) Adicionalmente, quaisquer informações provenientes de plataformas de terceiros que o Usuário escolha
sincronizar com a Plataforma poderão ter regras próprias de tratamento, armazenamento e exclusão, e recomenda-se que o Usuário esteja
plenamente familiarizado com essas regras antes de sincronizar sua conta na Plataforma com tais serviços.
3.4. A Pin People monitora e coleta informações, de forma automática, sobre a atividade de seus Usuários e visitantes. Essas informações
podem incluir a URL de origem de seu acesso (mesmo que vinda de outro site que não a Pin People), URLs de destino após o acesso à Pin
People, navegador utilizado, sistema operacional, hardware utilizado, endereço IP do computador originador do acesso, mecanismos de
busca ou redes sociais originadores do acesso ao website, buscas efetuadas dentro da Pin People, visualizações de perfis e produtos
disponíveis na Pin People, anúncios, mensagens enviadas e recebidas.

4. COLETA DE INFORMAÇÕES
4.1. A Pin People coleta as informações fornecidas diretamente pelos Usuários na Plataforma. São exemplos de momentos de coleta de
informações situações como: quando um Usuário cria uma conta, responde aos questionários, participa de quaisquer recursos interativos dos
Serviços, preenche algo, utiliza o suporte ao cliente ou se comunica com a Pin People por qualquer outro canal.
4.2. No decorrer das atividades na Plataforma são coletados do Usuário o seu nome, endereço de e-mail, endereço postal, informações
profissionais, históricos pessoais e estudantis, bem como outros contatos e informações de identificação, particulares ou públicas, que o
Usuário opte por compartilhar com a Pin People por intermédio da Plataforma.
4.3. Inserção pelo Usuário Pessoa Jurídica: Nos casos em que a inserção de informação de cada Usuário for realizada pelo Usuário Pessoa
Jurídica no qual o Usuário figure como Colaborador, esse Usuário Pessoa Jurídica observará para si todas as responsabilidades do Usuário
previstas na presente Política de Privacidade, tornando-se o Colaborador responsável diretamente apenas pelas parcelas de controle de
informação e acesso que lhe forem autorizadas pelo Usuário Pessoa Jurídica, ficando as responsabilidades compartilhadas entre usuário
Pessoa Jurídica e Colaborador nas devidas proporções de acesso e controle (como, por exemplo, caso o Usuário Pessoa Jurídica autorize a
revisão e adição de informações pelo Usuário, mantendo o controle final para aceitação de tais alterações ou não).

5. USO DA INFORMAÇÃO
5.1. A Pin People não utiliza as Informações Pessoais de Usuários para anúncios publicitários de terceiros.
5.2. As Informações Pessoais fornecidas à Pin People são utilizadas para diversos fins:
a. Análise das informações por algoritmos inteligentes, com e sem intervenção humana, visando à geração de indicadores de

compatibilidade do Usuário com Usuários Pessoa Jurídica;
b. Inclusão permanente de informações não individualizadas do Usuário (sem possibilidade de conexão direta do Usuário com as

informações) em bancos de dados para cálculos, projeções, estatísticas globais, desenvolvimento de novos produtos e aperfeiçoamento
de serviços;
c. Comunicar, fornecer, manter, e melhorar os Serviços;
d. Enviar ao Usuário avisos técnicos e atualizações;
e. Responder aos comentários, dúvidas e solicitações de Usuários e prestar serviço ao cliente;
f. Acompanhar e analisar tendências de uso;
g. Entrar em contato quando um dos Usuários Pessoa Jurídica manifesta interesse pelo perfil de um Usuário Pessoa Física.

5.3. Ao acessar e utilizar os Serviços e a Plataforma, o Usuário concorda com o processamento, transferência e armazenamento de suas
Informações Pessoais para / no Brasil e outros países.

6. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
6.1. A Pin People compartilha as Informações Pessoais com fornecedores terceirizados e outros prestadores de serviços que precisam de
acesso a essas Informações Pessoais para cooperar na realização dos Serviços, bem como também com Usuários Pessoa Jurídica, seja para
cruzamento de compatibilidade com aqueles que estão com oportunidades/vagas em aberto e buscam um perfil de profissional que pode ser o
do Usuário relevante (essas recebem informações referentes ao Jeito de Ser do Usuário, endereço de e-mail, currículo profissional, LinkedIn,
entre outras), seja para percepção de níveis de compatibilidade no ambiente de trabalho, pré ou pós contratação, bem como estabelecimento
de outros índices técnicos relevantes.
6.1.1. Poderão, ainda, ser compartilhadas informações agregadas ou anônimas, que não identificam diretamente o Usuário (ex.: consolidação
das informações da base para uso de uma análise de tendências comportamentais).
6.2. Ao preencher o questionário Jeito de Ser da Pin People, o Usuário cria automaticamente os relatórios Meu Jeito de Ser e Meu Jeito de
Ser Público. O primeiro relatório só pode ser acessado pelo Usuário, por meio das suas informações de Acesso Registrado, enquanto o
segundo pode ser acessado por usuários Pessoa Jurídica, desde que o Usuário tenha optado por manter o seu Jeito de Ser visível durante o
preenchimento do questionário. O relatório Meu Jeito de Ser Público também poderá ser visualizado por outros Usuários caso um Usuário
divulgue o seu link/url publicamente (ao encaminhá-lo para outras pessoas, publicá-lo em sites e redes sociais etc.), sendo de sua escolha e
responsabilidade mantê-lo ou não confidencial.
6.3. Determinados serviços, presentes ou futuros, poderão apresentar ao Usuário uma opção de não-compartilhamento específico de
informações ( opt-out ), que deverá ser interpretada exclusivamente e restritivamente com relação às exclusões listadas junto a cada uma
dessas opções, quando oferecidas.

7. CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO
7.1. Uma vez registrada na Plataforma, a Pin People não venderá, alugará ou compartilhará a Informação Pessoal fora de seu
empreendimento ou do seu círculo de parceiros relacionados, exceto nas formas estabelecidas nesta Política de Privacidade. Será feito tudo o
que estiver ao alcance no sentido de proteger a privacidade da informação. Pode ocorrer que, em virtude de ordens judiciais, ou de
disposições legais, a Pin People seja compelida a revelar informação às autoridades ou terceiras partes sob certas circunstâncias, ou em
casos em que terceiros possam interceptar a informação ou transmitir dados, caso este em que a Pin People não responderá pela informação
que seja revelada.
7.2. Em algumas situações, tais como sincronização dos dados de perfil de Usuário na Plataforma com redes sociais de escolha do Usuário,
algumas informações poderão ser transferidas entre a Pin People e o terceiro responsável pela plataforma escolhida. Essa troca, obtenção,
tratamento e armazenamento de dados poderá seguir regras próprias de acordo com cada plataforma de terceiros, de modo que se sugere
que o Usuário apenas realize a conexão entre as contas após se familiarizar plenamente com as obrigações que estes terceiros possuem
sobre seus dados. A Pin People em momento algum será responsabilizada por quaisquer danos que o Usuário alegue ter sofrido em relação a
estas conexões.
7.3. No intuito de propiciar uma experiência recompensadora para o Usuário, e que permita um efetivo nível de compatibilidade, a plataforma
Pin People poderá se comunicar por intermédio de APIs ( Application Programming Interfaces ) com outras plataformas de RH utilizadas por
Usuários Pessoa Jurídica. Caso o Usuário seja ou tenha feito parte do quadro de contratados de um desses Usuários Pessoa Jurídica, a Pin
People poderá receber dados adicionais sobre o Usuário além daqueles originalmente fornecidos pelo Usuário e/ou pelo Usuário Pessoa
Jurídica, sendo esses dados adicionais imediatamente incluídos sob a presente Política de Privacidade, mesmo que não utilizados para as
finalidades previstas nesta Política.
7.4. Os deveres de confidencialidade previstos nesta Política de Privacidade se estendem a todos os Usuários PJ Contratantes, bem como a
seus empregados e/ou prestadores de serviços, que deverão sempre exercer o máximo zelo e sigilo quanto a toda e qualquer Informação
Pessoal individualizada a que tenham acesso.

8. SENHA PESSOAL
8.1. Para acesso dos serviços reservados unicamente aos Usuários devidamente registrados, estes irão dispor de uma senha pessoal. Esta
senha, que é escolhida pelo próprio Usuário, deve ser mantida sob absoluta confidencialidade e, em nenhum caso, deverá ser revelada ou
compartilhada com outras pessoas.
8.2. O Usuário será responsável por todos os atos que sejam realizados com o uso de seu nome de Usuário e senha pessoal, o que incluem
pagamentos de tarifas por serviços ou responsabilização por prejuízos que possam vir a sofrer de outros Usuários por qualquer motivo. Se por
qualquer razão um Usuário desconfiar que alguém pode conhecer sua senha pessoal, deverá comunicar o fato à Pin People e, se possível,
modificá-la imediatamente.

9. COOKIES
9.1. O Usuário e/ou Visitante do website da Pin People manifesta conhecer e aceitar que poderá ser utilizado um sistema de monitoramento
mediante utilização de cookies. Os cookies são pequenos arquivos que se instalam no disco rígido, com uma duração limitada de tempo que
ajudam a personalizar os serviços. Também serão ofertadas algumas funcionalidades que só estarão disponíveis mediante emprego dos
cookies. Os cookies são utilizados com o fim de conhecer os interesses, o comportamento e a demografia de quem visita ou é Usuário do site,
e dessa forma, compreender melhor suas necessidades e interesses e dar-lhes um melhor serviço ou prover-lhes informação relacionada.
Também será usada a informação obtida por intermédio dos cookies para analisar as páginas navegadas pelo visitante ou Usuário, as buscas
realizadas, melhorar as iniciativas comerciais e promocionais, mostrar publicidade ou promoções, banners de interesse, notícias sobre a Pin
People, aperfeiçoar a oferta de conteúdos e bens, personalizar esses conteúdos, apresentação e serviços; também poderá haver utilização de
cookies para promover e fazer cumprir as regras e segurança do site. A Pin People poderá adicionar cookies nos e-mails que envia para medir
a efetividade das promoções.
9.2. Utilizam-se adicionalmente os cookies para que o Usuário não tenha que introduzir sua senha tão frequentemente durante uma sessão de
navegação.
9.3. A instalação, permanência e existência dos cookies no computador do Usuário depende de sua exclusiva vontade e pode ser eliminado
de seu computador quando o Usuário assim o desejar, mediante a configuração apropriada de seu dispositivo de acesso à internet.
9.4. Adicionalmente, podem ser encontrados cookies ou outros sistemas similares instalados por terceiros em certas páginas do website da
Pin People.
9.5. Fica esclarecido que esta política cobre a utilização de cookies por este website e não a utilização de cookies por parte de anunciantes. A
Pin People não tem controle do uso de cookies por terceiros.

10. WEB BEACONS
10.1. Um Web beacon é uma imagem eletrônica, também chamada single-pixel (1 x 1) ou pixel transparente, que é colocada em código de
uma página da web. Um Web beacon tem finalidades similares aos Cookies. Adicionalmente um Web beacon é utilizado para medir padrões
de tráfego dos Usuários de uma página a outra com objetivo de maximizar o fluxo de tráfego através da web. O Usuário e o visitante do
website da Pin People manifesta conhecer e aceitar que a Pin People poderá utilizar um sistema de monitoramento mediante a utilização de
Web beacons , tanto em seu website quanto em mensagens eletrônicas.

11. INFORMAÇÕES DA CONTA
11.1. Se o Usuário quiser excluir, alterar ou suspender sua conta deverá enviar um e-mail para contato@pinpeople.com.br
(mailto:contato@pinpeople.com.br), devendo contudo notar que a Pin People reserva-se ao direito de reter determinadas informações como
exigido por lei ou para fins comerciais legítimos. A Pin People também poderá reter cópias em cache ou arquivadas de suas informações por
um determinado período de tempo.
11.2. A Pin People não se responsabiliza por Conteúdo acessado, gerado ou fornecido fora do Brasil. O acesso ao Conteúdo Pin People pode
não estar de acordo com as leis pátrias de outras jurisdições que não a brasileira. Caso o Usuário acesse o Site, o fará por conta própria e
será responsável pelo cumprimento da lei na sua jurisdição e desde já abre mão, de forma completa e irrestrita, a quaisquer indenizações,
reparações ou compensações por quaisquer danos que venha a sofrer por conta de tal utilização.

12. FALE CONOSCO
12.1. A Pin People fica à disposição para a solução de dúvidas sobre esta Política de Privacidade por e-mail, no contato
contato@pinpeople.com.br (mailto:contato@pinpeople.com.br).

