Aviso de Privacidade para Recrutamento e Seleção de Talentos
Data: 20 de outubro de 2022

A Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos LTDA (“Biogen”), usa o SmartRecruiters, Inc. of 225 Bush
Street, Suite #300, São Francisco, California 94104, EUA (“SmartRecruiters”) plataforma SaaS (a
“plataforma”) para gerenciar e administrar seu processo de recrutamento e seleção de talentos.
Esse Aviso de Privacidade elenca os “dados pessoais” (entendido como qualquer informação
relacionada a uma pessoa identificada ou identificável) que nós coletamos sobre você em
relação a plataforma, como usamos e a sua finalidade, bem como seus direitos em relação a
coleta e uso dos dados.
Informações que coletamos e como as utilizamos
A Biogen utiliza a plataforma para gerenciar e administrar nossa seleção de talentos e processo
de recrutamento do início ao fim. Particularmente, nós usamos a plataforma para: (a) anunciar
vagas de trabalho e processar qualquer aplicação em relação a estas vagas; (b) avaliar a
aderência do perfil de um candidato à posição; (c) permitir que os indivíduos façam indicações
de candidatos; e (d) manter o registro de talentos que gostaríamos de contatar sobre vagas de
empregos que a Biogen possa abrir no futuro.
Candidatos: As informações que podemos coletar sobre você caso você decida aplicar para uma
vaga de emprego na Biogen, incluem: seu nome completo; endereço; número de telefone;
informações relacionadas a educação; informação sobre empregos; (como nível de experiência,
CV etc.); e o URL de sua página do LinkedIn. Uma vez submetida a sua candidatura de emprego,
seus dados pessoais serão compartilhados com a Biogen dentro da plataforma com o intuito de
gerenciar o processo de aplicação. Você pode também aplicar para uma vaga de emprego da
Biogen fazendo login com sua a conta do LinkedIn ou Indeed. Caso você aplique para uma vaga
utilizando esse método, o LinkedIn ou o Indeed irá encaminhar dados pessoais limitados para a
plataforma e você estará apto para ver ou administrar seu perfil dentro da plataforma usando o
login destes websites.
Nós precisaremos coletar informações adicionais sobre você caso você avance em etapas
posteriores do processo seletivo. Os dados adicionais que coletaremos sobre você dependerá
de sua evolução no processo seletivo, e se for feita uma proposta de trabalho. De modo geral,
as informações coletadas incluem qualquer outra informação relacionada a entrevista ou ao
próprio processo seletivo (tais como notas de entrevista, etc.). Se você é um colaborador Biogen
aplicando para outra vaga dentro da Biogen, nós poderemos coletar informações e usar
informações que nós já temos sobre você dentro dos sistemas utilizados pela Biogen. Isso
poderá incluir dados sobre a sua performance em sua função atual.
Nós coletamos suas informações diretamente de você para avaliar a sua aderência para a
posição a qual se candidatou, bem como para verificar os seus antecedentes. Poderemos utilizar
a decisão automatizada como parte da nossa avaliação inicial da sua candidatura, o que nos
permite gerir o grande volume de candidaturas que recebemos para cada vaga que anunciamos.
Isto implica em comparar os dados pessoais que coletamos a seu respeito com a descrição e os
critérios da vaga. Isto nos auxilia a determinar se devemos prosseguir com a sua candidatura.
A inserção de dados pessoais na plataforma é totalmente voluntária, no entanto, existem alguns
campos obrigatórios que teremos de ser capazes de aceitar e/ou avançar em sua candidatura.

Caso você não nos forneça as informações obrigatórias, é possível que não seja dada
continuidade ao seu processo seletivo ou que a sua candidatura não seja aceita. Nós não
consideraremos informações sobre você disponíveis em suas páginas no Twitter ou Facebook
como parte do processo seletivo. Caso você forneça os URLs de suas páginas, iremos deletá-los.
Indicações de emprego: A plataforma pode ser utilizada para fazer indicações de potenciais
candidatos para vagas da Biogen. Caso você seja indicado por alguém para uma vaga na Biogen,
as informações coletadas sobre você serão: nome completo; e-mail; e a relação que você possui
com o indivíduo que fez a indicação. Se você tiver feito uma indicação em nome de outra pessoa,
pedimos, por favor, que mostre este Aviso de Privacidade e tenha certeza de que o documento
tenha sido lido e entendido antes que os dados pessoais sejam fornecidos. O indivíduo que fizer
a indicação poderá ver o status da candidatura. Por exemplo, ele(a) poderá ver se você se
candidatou para a vaga a qual você foi indicado, se a sua candidatura está sendo revisada, se
você foi convidado a fazer uma entrevista ou se você foi contratado. A Biogen não compartilha
outros dados pessoais com a pessoa que o(a) indicar. Uma vez que você aplicou para uma vaga
na Biogen, você será considerado como um candidato e nós coletaremos os dados pessoais
descritos na seção acima.
Prospecção de Emprego: Nós poderemos também coletar dados sobre você em eventos de
empresas, empresas de recrutamento e em websites de networking profissional como o
LinkedIn, por exemplo, para prospectarmos candidatos para uma vaga difícil de ser preenchida,
ou quando nosso candidato ideal está trabalhando em outra companhia. As informações que
coletamos sobre você poderão incluir seu nome e informações de contato, bem como suas
experiências profissionais. Nós coletaremos tais dados apenas se você os tiver disponibilizado
com o objetivo de ser considerado para processos de recrutamento de talentos, e caso
tenhamos planos para contatá-lo(a) sobre uma vaga de emprego que a Biogen possa vir a ter no
futuro.
Nossa base legal para processar seus dados pessoais
Os dados pessoais são processados na plataforma com base no interesse legítimo da Biogen
para gerenciar e administrar o seu processo de recrutamento e seleção de talentos. Podemos
também processar as suas informações ao longo do processo de recrutamento, a fim de celebrar
um contrato de trabalho, se lhe for feita uma oferta de emprego ou para cumprir nossas
obrigações legais (tais como as nossas obrigações com as Leis Trabalhistas).
Como compartilhamos suas informações e transferências internacionais
Seus dados pessoais serão armazenados em uma base de dados segura hospedada pela
SmartRecruiters em seu centro de processamento de dados localizado no Reino Unido. O
suporte técnico e administrativo será fornecido também pela SmartRecruiters. A
SmartRecruiters compartilhará seus dados pessoais com a Biogen. Caso você complete com
sucesso sua candidatura ao processo seletivo, seu nome e seu e-mail podem ser compartilhados
com o serviço de checagem de antecedentes da Biogen (background verification). Esta empresa
irá então lhe disponibilizar um novo Aviso de Privacidade descrevendo como os seus dados
pessoais são processados no processo de verificação. Se você precisar de assistência de viagem
ou de realocação, compartilharemos os seus dados com o nosso agente de viagens e
fornecedores de serviços de mudanças. Os seus dados pessoais poderão também ser
compartilhados entre as empresas do grupo Biogen durante o processo de recrutamento.

Tais transferências podem incluir transferências fora do seu país para países que não
implementem um nível adequado de proteção dos seus dados pessoais como da LGPD (Lei Geral
de Proteção de Dados). Nesses casos, a Biogen tomará as medidas adequadas para assegurar
que os seus dados sejam adequadamente protegidos se transferidos para esses países (tais
como a implementação de cláusulas contratuais padrão). Mediante solicitação, a Biogen
fornecerá mais informações sobre os destinatários dos seus dados pessoais e acordos de
transferência de dados com destinatários no exterior.
Como armazenamos seus dados pessoais e seus direitos
A Biogen mantém seus dados pessoais apenas pelo tempo necessário para o propósito para o
qual eles foram coletados, e de acordo com quaisquer períodos de retenção específicos exigidos
em lei. De forma geral, mantemos seus dados pessoais para fins de recrutamento por até um
ano a partir do término do processo de seleção (ou três anos se você estiver aplicando para um
trabalho na Espanha). Se você foi recrutado através da plataforma, suas informações serão
retidas ao menos durante seu período de trabalho.
Você poderá contatar a Biogen a qualquer tempo caso você queira acessar seus dados pessoais
ou requerer informações sobre o compartilhamento de seus dados com entidades públicas ou
privadas. Você pode solicitar (i) a confirmação da existência de tratamento de seus dados; (ii) o
acesso aos seus dados pessoais; (iii) informação sobre as entidades públicas e privadas com as
quais seus dados foram compartilhados; e (iv) quando seu consentimento for solicitado,
informações sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as consequências
desta negativa, bem como a possibilidade de revogar seu consentimento a qualquer tempo e
solicitar a exclusão dos dados tratados com base no seu consentimento anteriormente
fornecido. Você também pode se opor ao tratamento dos seus dados em determinadas
situações, solicitando a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, ou a
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em não
conformidade com a legislação aplicável. Além disso, você também pode ter o direito à
portabilidade dos dados e o direito de solicitar a revisão de uma decisão tomada unicamente
com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. Note que
alguns destes direitos são limitados pela LGPD e temos o direito de coletar, processar e
armazenar seus dados pessoais para cumprir as nossas obrigações legais.
Contate a Biogen
De acordo com a LGPD, um “controlador de dados” é a entidade legal responsável por proteger
seus dados pessoais e por te auxiliar a exercer seus direitos quanto à proteção de dados. O
responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Biogen, responsável pelo
recrutamento em questão. A qualquer tempo, caso você tenha dúvidas ou questões sobre este
Aviso de Privacidade ou sobre o processamento de seus dados pessoais, você poderá contatar a
Biogen por meio do “Fale Conosco” em nosso website www.biogen.com. Você pode também
contatar o Encarregado de Dados da Biogen por meio do e-mail privacy@biogen.com. Caso seja
necessário, apresente uma queixa à autoridade local de proteção de dados se achar que os seus
direitos de privacidade foram violados.
SmartRecruiters
A SmartRecruiters atua como processador de dados com relação às atividades de recrutamento
e seleção da Biogen por meio da plataforma.

A SmartRecruiters atua como controlador de dados pessoais quando você cria um SmartProfile,
ou utiliza a plataforma para revisar ou aplicar para uma outra vaga que não seja da Biogen ou
para receber sugestão de vagas, e então processa suas informações de acordo com política
própria de Privacidade de Dados dos Candidatos – disponível no website da SmartRecruiters.

