AVISO DE PRIVACIDADE VGX
A VGX tem a responsabilidade de garantir o cumprimento dos princípios e deveres regulados
pela Lei Geral de Proteção de Dados, atendendo todos seus parâmetros e disposições.
Toda a coleta de dados feita pela VGX está pautada nos princípios da boa-fé, finalidade,
adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança,
prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.
Aqui demonstraremos os cuidamos que temos com seus dados, de forma que o aceite a estes
termos e condições importará no início do tratamento de seus dados pela VGX.
Finalidade da coleta de dados:
VGX inicia seu processo de recrutamento e seleção por meio de seu site, pelo canal “TRABALHE
NA VGX”. Após inserção de seus dados, a VGX se torna Controladora dos dados pessoais que
você, titular de dados, nos fornece.
Dados que iremos coletar, se você consentir:
Nome completo, WhatsApp, Telefone, Telefone de Recado, Telefone Fixo, E-mail, CPF, cargo
pretendido, grau de instrução e cidade.
Ainda iremos solicitar que nos informe sua disponibilidade de horário de trabalho, nos informar
se já trabalhou na VGX, e por fim, como ficou sabendo da vaga, com a finalidade exclusiva de
realizar o processo de seleção.
Como tratamos seus dados:
Seus dados serão utilizados no nosso processo de seleção para uma vaga, em uma das filiais da
empresa, todas localizadas no Estado de Minas Gerais.
Nosso processo de seleção é feito de forma terceirizada pela empresa Quality Coach, nas quais
compartilhamos seus dados com a finalidade única para realização do processo de
Recrutamento e Seleção. Informamos que armazenamos seus dados em nosso banco de dados,
sendo nele mantido até o término do processo de seleção.
Dos direitos dos titulares:
A qualquer momento, você, titular de dados pessoais tratados pela VGX, poderá requerer a
alteração ou exclusão de seus dados da nossa base de dados. Para o exercício destes direitos,
ou qualquer reclamação sobre a forma como realizamos o tratamento de seus dados pessoais,
pedimos que entrem em contato conosco por meio do e-mail dpo@vgxcontactcenter.com.br
Nosso DPO Evandro Cesar Capelari analisará sua reclamação e trabalhará com você para resolver
o assunto.
Revisão no Aviso de Privacidade
As alterações neste Aviso de Privacidade serão realizadas a critério da VGX Contact Center em
qualquer momento que houver mudanças das tratativas mencionadas e as alterações são
atualizadas com a data de alteração explícita no site.
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