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Aviso de Privacidade
EBANX Códigos do Amanhã

Como o EBANX e a Resilia Educação tratam os dados pessoais?

O EBANX, com o apoio da Resilia Educação, fará todo o processo de recrutamento e seleção dos 50
novos integrantes do Códigos de Amanhã. Assim, será necessário realizar o tratamento de dados pessoais
dos inscritos no programa. Para saber mais como os dados pessoais serão tratados, separamos algumas
informações abaixo:

1. Quais dados pessoais serão utilizados?

Os dados que utilizamos em para recrutamento e seleção dos integrantes do Código de amanhã são:

● Dados de identificação: nome completo, endereço, telefone, email, identidade de gênero,
autodeclaração de raça, se a pessoa faz parte da população LGBTQIA�.

● Escolaridade, qualificação e experiência profissional: escolaridade, formação e outras atividades
acadêmicas, cargo ocupado e nome de empresa que trabalhou (se aplicável).

2. Como o EBANX usa os seus dados pessoais?

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a escolha e a avaliação de candidatos no
contexto do Códigos do Amanhã, servindo de subsídio para as tomadas de decisão sobre o progresso de
cada candidato no processo seletivo e, ao final, sobre a contratação do candidato. Esse processo será feito
em conjunto com a Resilia Educação.

Além disso, esses dados serão transformados em dados agregados, sem possibilidade de
identificação do titular, para o EBANX entender o público de seu programa e medir a diversidade dos
candidatos.

3. Quando compartilharemos seus dados pessoais?

O recrutamento e seleção do Códigos de Amanhã será feito em parceria com a Resilia Educação, cuja
Política de Privacidade pode ser acessada em https://www.resilia.com.br/politica-privacidade/. Ainda, o

Be there. Anywhere.

https://www.resilia.com.br/politica-privacidade/
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EBANX pode realizar o uso compartilhado dos dados pessoais de candidatos com fornecedores e parceiros
contratados para dar suporte às atividades da empresa, como fornecedores de sistemas, estruturas de
processamento de dados e outros prestadores de serviço submetidos a obrigações de confidencialidade e
proteção de dados.

4. Como posso entrar em contato com o EBANX sobre o uso de meus dados?

Se você ainda tem alguma dúvida sobre como o EBANX utiliza e protege os seus dados, quais são os
seus direitos e como você pode exercê-los, por favor acesse a nossa Política de Privacidade ou fale conosco
pelo e-mail encarregadodedados@ebanx.com.

Be there. Anywhere.
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