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A iLAB Brasil valoriza seus clientes, funcionários e parceiros e está comprometida com a proteção e 

privacidade dos seus dados pessoais. Por isso, nos preocupamos em esclarecer e divulgar nossa política de 

privacidade de dados que descreve as diretrizes e práticas da iLAB Brasil no que se refere ao 

armazenamento, uso, conservação e divulgação das informações pessoais coletadas em nossos canais de 

relacionamento. 

Este documento explica como nós usamos seus dados pessoais. Queremos ajudar você a entender como 

nós tratamos os seus dados, para que você possa tomar decisões livres e informadas e controlar a sua 

informação. Pedimos que você use alguns instantes para entender essa política. 

Este documento permitirá que você saiba: 

1. Quem somos nós? 

2. Quais dados pessoais nós coletamos e como fazemos isso? 

3. Para que utilizamos os dados que recolhemos? 

4. Com quem compartilhamos os dados ? 

5. Onde armazenamos e como protegemos as informações recolhidas? 

6. Quais são seus direitos? 

7. Como iremos notificá-lo em caso de mudanças à essa política? 

Caso você tenha alguma questão adicional sobre o tratamento dos seus dados não hesite em fazer contato 

com o nosso Encarregado de Tratamento de Dados por intermédio do e-mail:  etd@ilabqa.com  

Como condição para acesso e utilização das ferramentas oferecidas pela ILAB, o usuário declara que fez a 

leitura completa e atenta da presente Política de Privacidade, estando plenamente ciente, conferindo, assim, 

sua livre e expressa concordância com os termos aqui estipulados. 

1. Quem somos nós? 
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Os nossos serviços são providos pela sociedade indicada abaixo: 

 

iLAB Brasil 
Avenida Oscar Niemeyer, 2000 – 4º. Andar – Sala 401 – Bloco01 
Santo Cristo – Rio de Janeiro 
RJ 
CEP: 20220-297 

 

Sempre que essa política utilizar as expressões “iLAB”, “Empresa” ou “nós” ela está se referindo à sociedade 

descrita acima. 

2. Quais dados pessoais nós coletamos e como fazemos isso 

Os seus dados pessoais abaixo são fornecidos espontaneamente: 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (tais como nome, CPF); DADOS DE CONTATO (tais como e-
mail, telefone, endereço) e DADOS PROFISSIONAIS CURRICULARES.  

 

As nossas atividades não implicam ordinariamente na coleta de dados de crianças ou adolescentes. 

Cabe ao usuário o dever de prestar informações corretas e atualizadas. Não somos responsáveis pela 

precisão, veracidade ou falta dela nas informações prestadas pelo usuário. 

Nosso site usa cookies. Um cookie é um arquivo que contém um identificador (uma sequência de letras e 

números) que é enviado por um servidor da web para um navegador e armazenado pelo navegador. O 

identificador é então enviado de volta ao servidor toda vez que o navegador solicita uma página do servidor. 

Os cookies podem ser cookies “persistentes” ou cookies “de sessão”: um cookie persistente será armazenado 

por um navegador e permanecerá válido até a data de vencimento definida, a menos que seja excluído pelo 

usuário antes da data de vencimento; um cookie de sessão, por outro lado, expirará no final da sessão do 
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usuário, quando o navegador for fechado. Os cookies normalmente não contêm nenhuma informação que 

identifique pessoalmente um usuário, mas as informações pessoais que armazenamos sobre você podem 

estar vinculadas às informações armazenadas e obtidas a partir de cookies.  

A maioria dos navegadores permite que você se recuse a aceitar cookies – por exemplo: 

no Internet Explorer (versão 10), você pode bloquear cookies usando as configurações disponíveis de 

cancelamento de manipulação de cookies clicando em “Ferramentas”, “Opções da Internet” “Privacidade” e 

“Avançado”; 

no Firefox (versão 24), você pode bloquear todos os cookies clicando em “Ferramentas”, “Opções”, 

“Privacidade”, selecionando “Usar configurações personalizadas para o histórico” no menu suspenso e 

desmarcando “Aceitar cookies de sites” ; e 

no Chrome (versão 29), você pode bloquear todos os cookies acessando o menu “Personalizar e controlar” 

e clicando em “Configurações”, “Avançado” e “Configurações do site” e, em seguida, selecionando “Bloquear 

cookies de terceiros” na seção “Cookies e dados do site”. 

O bloqueio de todos os cookies causará um impacto negativo na usabilidade de muitos sites. Se você 

bloquear os cookies, não poderá usar todos os recursos em nosso site. 

Você pode excluir os cookies que já estão armazenados no seu computador – por exemplo: 

no Internet Explorer (versão 10), você deve excluir os arquivos de cookies manualmente (confira instruções 

no site de suporte da Microsoft );  

no Firefox (versão 24), você pode excluir os cookies clicando em “Ferramentas”, “Opções”, “Privacidade”, 

selecionando “Usar configurações personalizadas para o histórico”, clicando em “Mostrar cookies” e, então, 

em “Remover todos os cookies”; e 

no Chrome (versão 29), você pode excluir todos os cookies acessando o menu “Personalizar e controlar” e 

clicando em “Configurações”, “Avançado”, “Limpar dados de navegação” e, em seguida, selecionando 

“Excluir cookies e outros dados de sites e plugins” antes de clicar em “Limpar dados de navegação”. 
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A exclusão de cookies causará um impacto negativo na usabilidade de muitos sites. 

3. Para que utilizamos os dados que recolhemos? (Compatibilizar com a coleta) 

Os dados coletados segundo o item 2 acima serão usados para as seguintes finalidades: (i) recebimento de 

currículos, avaliação e seleção de profissionais; (ii) recebimento de consultas, dúvidas e de potenciais 

clientes e clientes atuais e o devido encaminhamento para esclarecimento. 

4. Com quem compartilhamos as informações recolhidas? 

Os seus dados pessoais somente serão compartilhados com terceiros nas seguintes hipóteses: clientes, 

gestores internos e RH (Prestação de informações de Candidatos e Colaboradores a nossos Clientes e 

quando registrados em banco de dados de ferramentas de apoio às atividades de RH, administrado pelo 

fornecedor). 

5. Onde armazenamos e como protegemos as informações recolhidas? 

Nós trabalhamos arduamente para proteger os nossos usuários contra acessos não autorizados, alterações, 

vazamentos ou destruição de seus dados pessoais. Mas, considerando que nenhum sistema de segurança 

é infalível, não podemos assegurar que os dados pessoais sejam mantidos em absoluta segurança durante 

todo o tempo. 

Monitoramos regularmente os nossos sistemas para identificar possíveis vulnerabilidades ou ataques e 

revisamos rotineiramente nossos procedimentos de coleta, armazenamento e processamento de dados para 

melhorar a eficiência das nossas medidas de segurança. Os dados pessoais serão tratados com o nível de 

proteção legalmente exigível para garantir sua segurança e evitar alterações, perdas, tratamentos ou acessos 

não autorizados. 

Podemos suspender, parcial ou integralmente, os nossos serviços sem aviso prévio em caso de suspeita de 

quebra de segurança. 

Armazenamos as informações pelo período necessário para que todas as finalidades previstas nesta Política 

e nos Termos e Condições de Uso da iLAB Brasil, sejam atingidas integralmente. 
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Os dados referentes aos registros de acesso aos serviços providos pela Empresa estarão armazenados em 

ambiente seguro e controlado pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, em conformidade com o art. 15 do Marco 

Civil da Internet (Lei 12.965/14), observado o estado da técnica disponível. 

6. Quais são seus direitos? 

Você poderá, nos termos da legislação aplicável: a) solicitar a exibição ou retificação de seus dados pessoais 

para nosso ETD pelo e-mail: etd@ilabqa.com; b) requerer a limitação do uso de seus dados pessoais; c) 
manifestar sua oposição ao uso de seus dados pessoais; d) solicitar a exclusão de seus dados pessoais 

coletados e registrados pela Empresa ou por meio do nosso ETD  pelo e-mail: etd@ilabqa.com. 

 7. Como iremos notificá-lo em caso de mudanças à essa política? 

A iLAB Brasil poderá atualizar essa Política de Privacidade periodicamente, sendo que a versão em vigor 

será sempre a mais recente. 

Se fizermos alguma alteração na política em termos materiais, podemos colocar um aviso no nosso Website, 

aplicativo, juntamente com o Aviso de Privacidade atualizado. 

Para verificar a data da versão em vigor, verifique a “Data de atualização” no início desse documento 

 


