TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E/OU SENSÍVEIS DE
CANDIDATO
Através do presente instrumento fica registrada a manifestação livre, informada e inequívoca
pela qual o CANDIDATO, concorrendo à vaga de emprego na CONCESSIONÁRIA DO
AEROPORTO RIO DE JANEIRO S/A – RIOGALEÃO, concorda com o tratamento de seus dados
pessoais e/ou sensíveis para finalidade específica de participação em processos seletivos, em
conformidade com a Lei nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).
Ao manifestar seu aceite com o presente termo, o CANDIDATO consente e concorda que o
RIOGALEÃO, e/ou terceiros contratados em seu nome, tome decisões referentes ao
tratamento de seus dados pessoais e/ou sensíveis, bem como realize o tratamento destes,
envolvendo operações como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência,
difusão ou extração.
Ao aceitar o presente, o CANDIDATO concorda com o tratamento de seus dados pessoais e/ou
sensíveis, em especial imagens, gravações, fotos, dados de identificação pessoal, declarações
pessoais de raça, cor, sexo, experiência profissional, remuneração, dentre outros, a fim de
participar de processo seletivo de vaga de emprego, ocasional estabelecimento de vínculo
contratual e todos os atos que decorram da eventual relação de trabalho que poderá vir a ser
firmada entre o CANDIDATO e o RIOGALEÃO.
O RIOGALEÃO fica desde já autorizado a compartilhar os dados pessoais e/ou sensíveis
do CANDIDATO com sua área interna de gestão de pessoas, com o gestor da área que deu
origem à vaga, com empresas de recrutamento e seleção, com redes sociais de negócios e com
empresas terceiras que fornecem licença de software para armazenamento e gestão de dados.
O RIOGALEÃO responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais e/ou sensíveis de acessos não autorizados
e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito.
O RIOGALEÃO poderá manter e tratar os dados pessoais e/ou sensíveis do CANDIDATO por
até 1 (um) ano após o encerramento do processo seletivo para o qual o CANDIDATO
manifestou interesse, com a finalidade de preenchimento de futuras vagas de emprego, salvo
manifestação do CANDIDATO em sentido contrário por meio do e-mail
selecaoriogaleao@riogaleao.com.
Este termo está vinculado à Política de Privacidade Global RIOgaleão, que se encontra
disponível para acesso no website https://www.riogaleao.com/passageiros/page/politica-deprivacidade-global.
Os direitos do CANDIDATO relativamente a seus dados pessoais e/ou sensíveis, dentre os
quais a revogação do presente consentimento a qualquer tempo, encontram-se descritos na
Política de Política de Direitos do Titular de Dados, que se encontra disponível para acesso no
website
https://www.riogaleao.com/passageiros/page/politica-de-direitos-do-titular-dedados.
Ciente e de acordo.

