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TERMOS DE USO E AVISO DE PRIVACIDADE DO SITE
Bem-vindo(a)! Obrigado por acessar o site da Leanwork Group!
Nossa página na web (o “Site”), situado no domínio LEANWORK.COM.BR, oferece
informações sobre nossos serviços e produtos, bem sobre como entrar em contato. A
Leanwork Group se encontra inscrita no CNPJ nº 21.296.045/0001-25 da razão social
Leanwork Tecnologia Ltda e é situada na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 600, sala 202,
Gleba Palhano, Londrina, Paraná, CEP 86.050-460.
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ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
OBS:
A Leanwork Group se reserva o direito de alterar os Termos de Uso e a Aviso de

Privacidade a qualquer momento. O uso do Site após as alterações significa que o usuário
concorda em ficar vinculado por tais alterações. Se qualquer disposição destes documentos
for considerada ilegal ou inaplicável, eles serão considerados reduzidos na medida do
necessário para fazer o ponto de vista jurídico e executivo e continuará a ser modificado.
Assim, caberá ao Titular reler esse documento, em caso de qualquer modificação,
conforme data de atualização indicada ao final deste documento.
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TERMOS DE USO DO SITE
Ao navegar em nosso Site, esperamos que nossos usuários usufruam dele em

conformidade com os Termos de Uso (os “Termos). Nesse sentido, elaboramos o presente
documento para estar explicitando as práticas aceitas em nossos domínios.
2.1

AUTORIZAÇÃO DO USO
Entende-se como “Usuário” todo aquele que estiver navegando pela interface do

website, independentemente de navegador ou dispositivo de utilizado para tal. Ao utilizar
acessar esse Site, o Usuário declara aceitar os Termos e se compromete em cumpri-los.
Caso você não concorde com os Termos, por favor não utilize nosso Site.
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2.2

DIREITOS AUTORAIS
Todo Conteúdo no Site é de propriedade da Leanwork Group. Assim todas as Leis

que resguardam esse conteúdo quanto a propriedade intelectual e direitos autorais devem
ser respeitadas.

2.3

PROIBIÇÕES GERAIS
O Usuário concorda em não:


Violar qualquer legislação aplicável, regra ou regulamento, sem limitação, no seu
acesso e uso do Site;



Violar qualquer direito de propriedade intelectual, como: patente, direitos autorais,
segredos comerciais e outros;



Violar os direitos de privacidade ou outros direitos de terceiro através de qualquer
prática;



Violar ou tentar violar quaisquer medidas de segurança do Site;



Interferir de forma alguma na arquitetura, infraestrutura, identidade visual e conteúdo
do Site;



Submeter qualquer informação imprecisa, falsa ou incompleta sobre você e/ou sua
organização, incluindo nome, canais de contato, currículo, informações biográficas
ou informações de emprego;



Se passar por outra pessoa ou organização;



Utilizar o Site para divulgar ou vender produtos ou serviços para outros ou se
envolver em atividades como concursos, sorteios ou esquemas de pirâmide.



Utilizar o Site para solicitar, obter ou armazenar dados pessoais ou senhas de outros
Usuários.



Compartilhar qualquer tipo de conteúdo ofensivo, abusivo, violento, discriminatório
ou ilegal através dos formulários digitais presentes no Site.

2.4

USOS ESPECÍFICOS
O Usuário concorda em:
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Usar o Site somente para finalidades legítimas a fim de pesquisar serviços e
oportunidades de emprego ofertadas pela Leanwork Group.



Fornecer informações completas, corretas, atualizadas e precisas sobre si e sua
companhia;



2.5

Apenas submeter materiais que você tenha todos os direitos e licenças necessários;

FORO
É eleito o Foro Central de Londrina como competente para dirigir quaisquer

controvérsias oriundas dos presentes Termos, com renúncia expressa a qualquer outro.
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AVISO DE PRIVACIDADE DO SITE
Elaboramos esse documento em conformidade com a Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais (Lei 13.709/18, LGPD), o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), visando
trazer os principais pontos pertinentes ao tratamento de dados feito pela Leanwork Group.
Para o presente Aviso de Privacidade (o “Aviso”), entende-se como “Usuário” todo
aquele que estiver navegando pela interface do website, independentemente de navegador
ou dispositivo de utilizado para tal.

3.1

DADOS PESSOAIS
A LGPD trouxe consigo vários conceitos que são muito importantes para que você

consiga exercer seus direitos como Titular de Dados. A seguir, trazemos a descrição de
alguns desses conceitos:
Um Dado Pessoal é qualquer informação que permita a identificação de uma pessoa
viva, como: nome, CPF, endereço, idade, sexto e outros. O Titular de Dados é a pessoa
física a qual os dados tratados se referem. Já o Tratamento por sua vez é toda operação
realizada com dados pessoais, como: coleta, recepção, produção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, armazenamento, eliminação, avaliação e
outros.
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Existem Dados Pessoais Sensíveis, que são os dados referentes a raça, religião,
opinião política, sindical, filosófica ou religiosa, sexualidade e vida sexual, dado genético ou
biométrico. O tratamento destes é mais delicado justamente por sua natureza
discriminatória. Os Dados Anonimizados, em contrapartida, são todos aqueles que não
podem ser utilizados para identificar o seu titular por meios técnicos razoáveis.
O Encarregado pela Proteção de Dados Pessoais (ou DPO) é quem se estabelece
como canal de comunicação entre o titular de dados, os agentes de tratamento e a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Já a ANDP é o órgão público
responsável pelo zelo, implementação e fiscalização da LGPD.

3.2

DADOS QUE COLETAMOS
Para lhe fornecer acesso à certas funcionalidades de nossa plataforma (Por

exemplo: Solicitar um Atendimento ou Falar com um Especialista), precisamos de certos
dados.
Informações fornecidas diretamente por você:


Dados de Contato: Nome, e-mail, telefone. Coletados através de um campo em
nosso site.



Dados de Candidatura para Vagas: Nome completo, e-mail, currículo e um campo
descritivo para o candidato. Coletados através de um campo em nosso site.

Informações geradas quando você usa nosso Site:


Dados Comportamentais: Páginas mais clicadas e outras informações das
interações com conteúdo do site. Esses dados, porém, são anonimizados, não sendo
considerados dados pessoais.

3.3

FINALIDADES DA COLETA
A Leanwork Group utiliza os dados coletados para algumas finalidades:
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Comunicação: Para nos comunicarmos com Usuários que desejem entrar em
contato com a Leanwork Group ou solicitem orçamentos de algum de nossos
serviços. Dados utilizados: Nome, telefone e e-mail.



Obrigações Legais: Para cumprir com processos de coleta instituídos na lei (como
na Lei 12.965/2014) e formalidades administrativas, realizar investigações e
prevenção de invasões, gerenciar eventos adversos e realizar auditorias.

3.4

NOSSA SEGURANÇA
Todos os seus dados são confidenciais e somente as pessoas com as devidas
autorizações terão acesso a eles. Qualquer uso destes estará de acordo com o
presente Aviso. Nesse sentido, a Leanwork Group:


Empreenderá todos os esforços razoáveis de mercado para garantir a segurança
dos nossos sistemas e dos seus dados.



Se compromete a informar ao Titular, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
Pessoais e aos órgãos regulatórios competentes qualquer incidente de segurança
que possa acarretar risco ou prejuízo relevante.



Restringirá os acessos aos dados de acordo com a necessidade de utilização e
tratamento deles.

3.5

COMPARTILHAMENTO DE DADOS
A Leanwork Group não realiza o compartilhamento de dados pessoais com terceiros,

salvo para cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou para responder judicialmente
quando for devidamente solicitada.
3.6

TEMPO DE GUARDA
Na Leanwork Group, dados de nossos usuários são armazenados pelo tempo

necessário para prestação de serviço ou demanda solicitada, ou por prazo indeterminado
enquanto o titular de dados mantiver relacionamento com a Leanwork visando uma maior
facilidade em futuros contatos comerciais.
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Qualquer solicitação de eliminação de dados coletados por consentimento ou em
razão do exercício de direitos por titulares serão analisadas e cumpridas mediante
procedimento de verificação de identidade. Para maiores esclarecimentos enviar e-mail
para: dpo@leanwork.com.br.
3.7

DIREITOS
Você sempre poderá optar em não compartilhar seus dados conosco, porém alguns

desses compartilhamentos são imprescindíveis para o acesso ao site. De acordo com a Lei
Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), o titular de dados poderá solicitar, a qualquer tempo:


A confirmação da existência de tratamento;



Acesso aos seus dados;



A retificação de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;



A anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com este Aviso;



A transmissão de dados a um fornecedor ou prestador de serviço;



A eliminação de dados tratados mediante seu consentimento;



Informação das entidades públicas e privadas com as quais seus dados foram
compartilhados;



Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e suas
consequências;



A revogação de seu consentimento.

Para garantir o cumprimento de suas solicitações, talvez seja necessária a
solicitação de mais informações suas (dados ou detalhamento da solicitação) para nos
ajudar a evitar acessos não autorizados. Responderemos todas as solicitações legítimas
dentro de um prazo de 15 dias úteis como previsto pela LGPD.
Caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões e sobre como você pode
exercer esses direitos, entre em contato através de um dos canais no final deste
documento.
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3.8

COOKIES
Cookies são informações ou arquivos que podem ser armazenados em seu aparelho

de navegação quando você visita ou utiliza o Site da Leanwork. Eles servem para identificálo e obter dados de acesso, como páginas navegadas ou links clicados. A Leanwork adota
uma política ética e transparente quanto ao uso de cookies. Você pode alterar as
configurações para bloquear o uso de Cookies ou receber alertas quando um Cookie estiver
sendo enviado para seu dispositivo, além de também apagar os Cookies de seu navegador
após o uso. Consulte as instruções do seu navegador.
Dessa forma, utilizamos os seguintes tipos de cookies:


Cookies de marketing: São utilizados para rastreamento e eficácia de publicidade
através do fornecimento de anúncios mais relevantes e interessantes para o Usuário.



Cookies analíticos: Servem para que possamos compreender as interações do
usuário com o Site, no entanto esses dados são anonimizados, não sendo
considerados pessoais.
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COMO ENTRAR EM CONTATO
A legislação brasileira de proteção de dados, LGPD, define o Encarregado do

Tratamento de Dados Pessoais, figura análoga ao Data Protection Officer (“DPO”) da
legislação europeia. Essa pessoa é responsável por fazer a ponte entre as solicitações do
titular de dados e a empresa.
A Leanwork Group nomeou Felipe Castanheira como Encarregado. Em caso de
dúvidas ou demanda de exercício dos seus direitos, entre em contato através do endereço
eletrônico dpo@leanwork.com.br.
Outras formas de contato podem ser realizadas pessoalmente, através do contato
abaixo.
Endereço: Avenida Ayrton Senna da Silva, 600 – Torre Siena, 2º andar, 202
Telefone: (43) 3026-1120
Horários de funcionamento da Leanwork Group: Seg. a Sex das 9h as 18h
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