A Elemento RH oferece acesso a uma série de conteúdos e serviços que
conectam pessoas e empresas a oportunidades de recrutamento,
seleção e desenvolvimento de carreira.
Para que a nossa experiência seja a melhor possível, faremos a
solicitação e armazenamento de um conjunto de dados pessoais.
Manteremos todas essas informações em total segurança. Nossa Política
de Privacidade garante proteção e conhecimento sobre o uso que
fazemos das informações recebidas. Recomendamos que você leia
atentamente nosso tratado e se certifique de que estamos tomando
conta de cada dado que você fornece. Em caso de dúvida, este
documento estará disponível para acesso e consulta. Pensando em
garantir total segurança aos nossos usuários, nossa Política de
Privacidade poderá ser atualizada sempre que necessário.
Informações coletadas neste site:
Ao começar a usar nossos serviços, você se cadastrará no banco de
dados da Elemento RH fornecendo sua identificação (nome completo,
CPF e e-mail de contato), bem como informações sobre sua profissão (se
já tiver), escolaridade e assuntos de seu interesse. Vale lembrar que
todos os nossos serviços são gratuitos!
Importante:
Lembre-se de manter seus dados pessoais atualizados, principalmente
seu e-mail pessoal. Isso será fundamental para utilização de nossos
serviços da melhor forma possível e é por meio do seu e-mail que
faremos a maioria dos contatos com você.
• Cookies armazenam apenas as informações pessoais que você
fornecer, e nada mais.
• Cookies não coletam informações que estão registradas no seu
computador, pode ficar tranquilo!
• Cookies não podem ser utilizados para executar programas ou enviar
vírus ao seu computador.
• A maioria dos browsers possibilita que você, a qualquer instante, ative
mecanismos que te informam quando os cookies estão acionados ou te
avisam com antecedência para que você tenha tempo de não permitir
que eles sejam acionados. Você pode optar, mas ao não permitir a
ativação de cookies, algumas funções do nosso site podem não
funcionar corretamente.
• Ao clicar em algum link dentro do nosso site e ser direcionado para
algum outro site externo, os conteúdos e políticas de privacidade
mudam e são de responsabilidade dos sites que você está acessando.

Para que a Elemento RH usa as informações coletadas neste site?
Basicamente utilizamos suas informações para te conectar com as
melhores oportunidades disponíveis, de acordo com o seu perfil.
Também para te oferecer conteúdos educacionais e de carreira que vão
te ajudar a se desenvolver e estar preparado e atualizado para o
mercado e a vida profissional. Separamos aqui alguns exemplos do que
vamos te enviar, preferencialmente por e-mail:
•
•
•
•
•
•

Comunicados sobre palestras e cursos;
Convite para participação em pesquisas;
Notícias e informações diversas sobre carreira, eventos, atividades;
Divulgação da marca e dos serviços prestados pela Elemento RH;
Recomendação de vagas;
Outras soluções que podem contribuir para a sua vida e a sua carreira.

Segurança das informações
Queremos deixar bem claro que somos totalmente responsáveis por
todas as informações que você fornece no nosso site, ficando
comprometidos a não vender, ceder, divulgar e nem, de qualquer forma,
repassar seus dados a terceiros, a não ser que isso seja determinado em
ordem judicial. Só utilizamos seus dados na forma e para os fins
descritos aqui na Política de Privacidade.
Nosso compromisso de confidencialidade e proteção das informações é
bem sério e para isso adotamos as seguintes medidas protetivas:
• Tudo que você nos informa fica restrito aos funcionários, contratados,

prepostos e demais integrantes de nossa equipe responsáveis por
oferecer todos os serviços que citamos aqui na nossa Política de
Privacidade. Seus dados nunca serão acessados por acaso, mesmo
porque não estão disponíveis dessa forma.
• Utilizamos diversos mecanismos e ferramentas de proteção das
informações, mantendo tudo bem seguro e longe do acesso de pessoas
não autorizados.
Manifestação de concordância com essa política de privacidade
Ao fornecer seus dados em nosso site você concorda com o uso dessas
informações pela Elemento RH e com os métodos de proteção utilizados
por nós.

