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AVISO DE PRIVACIDADE - CANDIDATOS 

Nós da hEDGEpoint somos guiados pela importância dos princípios norteadores 
da confiança e da transparência. Por este motivo, este Aviso de Privacidade (“Aviso”) 
tem o intuito de explicar a você, candidato, de forma clara e didática, como tratamos, 
seus dados pessoais quando você participa do nosso processo seletivo, conforme 
legislação de privacidade de Dados Pessoais aplicável. 

1. DEFINIÇÕES  

Neste Aviso, os seguintes termos terão os seguintes significados: 

Anonimização: Dados Pessoais derivados de um Titular que por meios técnicos e 
disponíveis impossibilitam a identificação de tal Titular.  

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca do Titular ou seu 
responsável legal que concorda com o tratamento de seus Dados Pessoais para uma 
finalidade determinada.  

Dados Pessoais:  informação que possibilita a identificação, direta ou indireta, do 
Titular. 

Grupo hEDGEpoint/ hEDGEpoint / HPGM / Nós: significa o grupo econômico da 
hEDGEpoint, composto pelas empresas descritas o item 2 abaixo.  

Terceiros: significam parceiros, fornecedores de bens e/ou serviços da hEDGEpoint 
essenciais para a execução de nossas atividades e autoridades governamentais e/ou 
regulatórias. 

Titular: pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de 
tratamento.  

Transferência Internacional: transferência de Dados Pessoais para país estrangeiro 
ou organismo internacional.  

2. CONTROLE DOS DADOS PESSOAIS 

Este Aviso tem a finalidade explicar como o Grupo hEDGEpoint ou qualquer uma 
de suas empresas usa, compartilha e divulga seus Dados Pessoais. Seguem abaixo 
nossas empresas do mesmo grupo econômico: 

HEDGEPOINT COMMODITIES LLC, com sede em 311S, Wacker Drive, Suíte 550, 
Chicago/IL Estados Unidos da América; 

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Av. José de Souza Campos, 507 - 9º andar, Cambuí, 
CEP 13.025-320, Campinas/SP, Brasil 

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS LLC, com sede em 251 Little Falls Drive, 
Wilmington/DE, Estados Unidos da América; 

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS PTE.LTD, com sede em 30 Cecil Street, #19-08 
Prudential Tower, Singapura; 
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HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS S.A., com sede em Yaguarón, número 1407 oficina 
1506, Montevideo, Uruguai. 

HEDGEPOINT SCHWEIZ AG (HEDGEPOINT SWITZERLAND LTD) com sede em 
Seefeldstrasse 307, 8008 Zurique, Suíça; 

E HEDGEPOINT SERVIÇOS LTDA., com sede na Av. José de Souza Campos, 507 - 9º 
andar, Cambuí, CEP 13.025-320, Campinas/SP, Brasil; 

3. CATEGORIA DE DADOS PESSOAIS 

Atualmente, no decorrer das fases de nosso processo seletivo, nós tratamos os 
seguintes Dados Pessoais: 

• Nome completo; 
• Data de nascimento; 
• Endereço atualizado dos últimos 3 meses e seus comprovantes; 
• Nacionalidade e Naturalidade; 
• Currículo Profissional; 
• Nome completo da mãe; 
• Se é portador de deficiência e especificação;  
• Número de telefone /celular; 
• E-mail; 
• Número do RG, CNH e CPF; 
• Escolaridade (Grau de conclusão, curso e instituição de ensino); 

Todos os Dados Pessoais citados acima serão tratados pela hEDGEpoint conforme 
necessário. Além disso, os Dados Pessoais considerados sensíveis pela legislação de 
privacidade Dados Pessoais aplicável são tratados apenas quando forem 
indispensáveis e em conformidade com tal legislação. 

4. TRATAMENTO, FINALIDADE E FUNDAMENTO 

A hEDGEpoint trata os Dados Pessoais dos Titulares para os determinados fins: 

Finalidade Base Legal 

Registro do Candidato na base de 
dados da HPGM 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
com base no nosso interesse legítimo de 
recrutamento e seleção do Candidato.  
Nós tratamos os Dados Pessoais de 
menores de 18 anos baseado no 
Consentimento específico e em 
destaque dado por pelo menos um dos 
pais ou pelo representante legal. Neste 
sentido, o tratamento dos Dados 
Pessoais do menor de 18 anos será 
realizado visando o seu melhor 
interesse. 

Avaliação dos Candidatos no processo 
seletivo 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais a 
partir do nosso interesse legítimo em 
dar seguimento às avaliações dos 
Candidatos no processo seletivo. 
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Envio de testes e pesquisas, incluindo, 
mas não se limitando a testes 

comportamentais e técnicos, bem 
como pesquisas de satisfação 

referentes ao processo seletivo da 
HPGM 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
baseados no seu Consentimento. 
Você poderá revogar seu 
Consentimento a qualquer momento 
contatando 
dataprivacy@hedgepointglobal.com. 
Se você revogar seu Consentimento, 
você não mais receberá qualquer 
contato da HPGM. Você entende que a 
revogação do seu Consentimento não 
afeta a licitude do tratamento realizado 
com seus Dados Pessoais antes da 
revogação do seu Consentimento. 
Ressaltamos também que a HPGM pode 
aplicar testes aos candidatos através de 
ferramentas terceiras as quais tem seus 
avisos de privacidade próprios. 
 

Avaliação de risco do Candidato  

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
em cumprimento à obrigação 
regulatória imposta pela Circular nº 
3.978/2020 do Banco Central do Brasil e, 
no caso de Candidato fora do Brasil, com 
base no nosso interesse legítimo em 
realizar background checks, a fim de 
avaliar se há riscos ao nosso negócio 
Como parte do procedimento de 
avaliação de risco, poderemos usar as 
informações recebidas para realizar 
consultas no Serasa, SPC, Juntas 
comerciais, ou quaisquer outros bancos 
de dados públicos ou privados com o fim 
de realizar uma avaliação de risco.  

Defesa em processos judiciais e/ou 
administrativos 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
para exercer direitos, proteger a 
propriedade intelectual da HPGM, e/ou 
defender a HPGM em processos judiciais 
e/ou administrativos. 

Compartilhamento de Dados Pessoais 
com autoridades governamentais e/ou 

regulatórias (quando necessário) 

Nós tratamos os seus Dados Pessoais 
para atender às solicitações de 
autoridades governamentais e/ou 
regulatórias. 

 

A hEDGEpoint também poderá receber Dados Pessoais de Terceiros, como 
histórico e referências profissionais, experiências anteriores e ainda, informações de 
verificações criminais permitidas por lei. 

5. DURAÇÃO DO TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO 

A hEDGEpoint trata os seus Dados Pessoais durante o período do processo 
seletivo ou mais. 

mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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Quando cabível, e mesmo após o término do processo seletivo pela hEDGEpoint, 
nós podemos armazenar os seus Dados Pessoais por um período adicional para fins 
de auditoria, cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias, para o exercício 
regular de direitos da HPGM ou também pelo prazo necessário de acordo com a base 
legal que justifique a retenção dos Dados Pessoais, caso no qual os seus Dados 
Pessoais serão armazenados por pelo menos 5 (cinco) anos. 

Você pode consultar sobre a duração do tratamento dos seus Dados Pessoais 
enviando uma solicitação para dataprivacy@hedgepointglobal.com. 

6. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Nós podemos compartilhar seus Dados Pessoais com Terceiros ou entidades 
regulatórias, apenas na quantidade necessária para o cumprimento dos fins listados 
acima. Também podemos compartilhar seus Dados Pessoais com o suporte técnico 
de funcionalidades de plataformas parceiras, durante as etapas do processo seletivo.  

Além disso, divulgaremos seus Dados Pessoais quando exigido por lei ou por 
qualquer tribunal. 

A hEDGEpoint pode, expandir ou reduzir seus negócios e isso pode envolver a 
compra ou venda de certas divisões ou a transferência do controle de certas unidades 
de negócio para terceiros. Os Dados Pessoais fornecidos pelos Candidatos, quando 
relevantes para qualquer divisão assim transferida, serão transferidos juntamente 
com essa divisão e a nova parte controladora, terá permissão para tratar os Dados 
Pessoais conforme finalidade estabelecida neste Aviso.  

Nós também podemos compartilhar seus Dados Pessoais se você nos solicitar 
que o façamos. 

Sempre que efetuado, o compartilhamento de Dados Pessoais será realizado de 
acordo com o que autoriza a legislação de privacidade de Dados Pessoais aplicável e 
dentro dos limites e propósitos dos nossos negócios. 

7. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL  

Como a HPGM opera globalmente, seus Dados Pessoais podem ser transferidos 
para o exterior, incluindo, mas não se limitando, aos Estados Unidos da América, Suíça, 
Brasil, Argentina, México, Uruguai, Singapura e Emirados Árabes. Para isso, a HPGM 
observa todos os requisitos exigidos pela legislação de privacidade de Dados Pessoais 
aplicável e adota as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a 
integridade e confidencialidade dos seus Dados Pessoais. 

Nós também compartilharemos seus Dados Pessoais quando exigido por lei ou 
em qualquer tribunal nacional ou no exterior. 

Você pode consultar sobre a Transferência Internacional de seus Dados Pessoais 
enviando uma solicitação para dataprivacy@hedgepointglobal.com.  

8. SEUS DIREITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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De acordo com as leis de privacidade de Dados Pessoais aplicáveis nos países em 
que operamos, você pode ter direitos relacionados aos seus Dados Pessoais, incluindo, 
mas não se limitando a: 

• Seu direito de confirmar que seus Dados Pessoais estão sendo tratados. 
• Seu direito de nos solicitar cópias de seus Dados Pessoais. 
• Seu direito de retificar, atualizar ou completar seus Dados Pessoais: você tem 

o direito de nos solicitar a retificação de Dados Pessoais inexatos e, também, 
de solicitar o preenchimento de Dados Pessoais incompletos. 

• Seu direito de nos solicitar o apagamento ou anonimato de seus Dados 
Pessoais em determinadas circunstâncias. 

• Seu direito de nos pedir para restringir ou interromper o tratamento de seus 
Dados Pessoais em certas circunstâncias, principalmente referente a seus 
Dados Pessoais considerados sensíveis, pela legislação de privacidade de 
Dados Pessoais aplicável. 

• Seu direito de retirar seu Consentimento e suas consequências. 
• Seu direito de saber com quais entidades públicas ou privadas seus Dados 

Pessoais foram compartilhados. 
• Seu direito de saber se seus Dados Pessoais estão sendo vendidos ou 

compartilhados com alguém e de não consentir com sua venda ou 
compartilhamento (em determinadas circunstâncias, no caso deste último). 

• Seu direito de solicitar que façamos a transferência dos Dados Pessoais que 
você nos forneceu para outra organização, ou para você, em determinadas 
circunstâncias. 

• Seu direito à não receber tratamento discriminatório da HPGM. 
• Seu direito de sujeitar-se ou não a uma decisão baseada exclusivamente em 

tratamento automatizado, incluindo criação de perfil (se houver). 
• Seu direito de reclamar à autoridade supervisora. 
• Seu direito à portabilidade dos Dados Pessoais. 
• Seu direito de ser notificado de quaisquer invasões aos seus Dados Pessoais 

que podem colocar em risco seus direitos e liberdades pessoais. 
• Seu direito de ser notificado no caso de exclusão ou restrição no tratamento 

de seus Dados Pessoais. 
• Seu direito a ter um remédio judicial efetivo contra decisões da autoridade 

supervisora. 
• Seu direito a ter um remédio judicial efetivo contra o Controlador de seus 

Dados Pessoais quando este não estiver cumprindo com as regras de 
privacidade. 
 
 

Você não é obrigado a pagar nenhuma taxa pelo exercício de seus direitos. Você pode 
exercer os seus direitos a qualquer momento, enviando solicitação para 
dataprivacy@hedgepointglobal.com.  

9. SEGURANÇA 

Tratamos a segurança dos seus Dados Pessoais com o máximo de diligência, 
utilizando os melhores padrões e práticas adotadas no mercado. Temos uma equipe 
robusta, altamente qualificada e responsável por garantir o maior zelo aos seus Dados 
Pessoais. Importante frisar, que nós solicitamos apenas os Dados Pessoais dos 
candidatos por meio de e-mails oficiais da hEDGEpoint.  

mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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Todavia, recomendamos que os candidatos tomem precauções para proteger 
seus Dados Pessoais enquanto utilizam a Internet. Recomendamos ainda que você 
não acesse sites suspeitos e pouco cofiáveis, que nunca compartilhe sua senha com 
ninguém, e sempre tome cuidado ao postar seus Dados Pessoais em redes sociais ou 
qualquer outro ambiente público. Caso tenha alguma dúvida ou suspeite de fraude 
sobre a mensagem recebida, pedimos que entre em contato conosco, por meio do 
seguinte e-mail: dataprivacy@hedgepointglobal.com. 

10. ALTERAÇÕES EM NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE 

Reservamo-nos o direito de fazer alterações neste Aviso, a qualquer momento 
e sem aviso prévio, publicando a versão revisada na nossa página na internet. Essas 
alterações entrarão em vigor na data em que a versão atualizada for publicada. Por 
esse motivo, é importante reler este Aviso regularmente. 

11. CONSENTIMENTO 

Ao participar do nosso processo seletivo, você confirma que está ciente e 
concorda com todos os termos aqui estipulados. 

12. CONTATO 

A HPGM possui um profissional específico encarregado pelo tratamento 
diligente de Dados Pessoais, nosso DPO (Data Protection Officer).  

Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas, sugestões ou solicitações 
que envolvam o presente Aviso ou a proteção e tratamento de seus Dados Pessoais. 
Para tanto, disponibilizamos abaixo o contato de nosso DPO: 

Nome: Franklin Cavalcante 

E-mail: dataprivacy@hedgepointglobal.com  
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