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POLÍTICA GLOBAL DE PRIVACIDADE (a "Política") 
 

A Korn Ferry leva a sério a sua privacidade e segurança. Esta Política descreve a forma como a Korn 
Ferry e as suas afiliadas e subsidiárias (coletivamente "Korn Ferry" ou "nós") coletam, utilizam, 
transferem e divulgam as suas informações. Uma lista de nossas afiliadas e subsidiárias está disponível 
no nosso Escritório de Privacidade, como descrito abaixo, ou no site 
https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf. 

 

 
Esta Política cobre as informações que a Korn Ferry coleta em conexão com nossos Serviços de 
Recrutamento, Serviços de Consultoria e Produtos (coletivamente, os "Serviços"). Esta Política também 
cobre as informações coletadas por meio de: 

• sites de Internet que operamos, a partir dos quais você está acessando esta Política (o "Site"), 
• aplicativos de software que disponibilizamos para utilização em, ou por meio de computadores ou 

dispositivos móveis (os "Aplicativos"), 
• nossas páginas de redes sociais e aplicativos que permitem a conexão com o Site (coletivamente, 

nossas "Páginas de Redes Sociais"), e 
• mensagens de e-mail em formato HTML que enviamos a você e que permitem a conexão com 

esta Política (coletivamente, incluindo o Site, os Aplicativos e nossas Páginas de Redes Sociais, 
os "Sistemas Online"). 

 
Esta Política também cobre outras formas por meio das quais coletamos informações. Por exemplo, a 
Política também cobre a maneira como coletamos informações a partir de conversas pessoais, conversas 
telefônicas, e comunicações não eletrônicas (ou seja, coletadas por outros meios que não sejam nossos 
Sistemas On-line). 

 
QUEM SOMOS 

 
A Korn Ferry é uma empresa global de consultoria organizacional. Ajudamos as empresas a conceberem a 
sua organização – a estrutura, as funções e as responsabilidades, assim como os métodos que as 
empresas empregam para remunerar, desenvolver e motivar seus colaboradores. Também ajudamos as 
organizações a selecionar e a contratar os talentos que elas precisam para executar estratégias. 

 
A Korn Ferry oferece serviços para ajudar as empresas a recrutar novos colaboradores e atrair talentos 
("Serviços de Recrutamento"). Oferecemos Serviços de Recrutamento aos clientes que buscam talentos 
em nível do conselho, da diretoria executiva e de outros cargos administrativos sênior. Também 
ajudamos os clientes a encontrar os talentos para os cargos de gerenciamento de nível médio ou alto. 
Nossas equipes também oferecem serviços de terceirização do processo de recrutamento e serviços de 
recrutamento de projetos para ajudar a atrair pessoas altamente qualificadas. 

 
Também somos uma empresa global de consultoria de gestão que presta serviços de gestão de talentos e 
de consultoria ("Serviços de Consultoria"). Ajudamos os nossos clientes a implementar suas estratégias de 
negócio, oferecendo-lhes serviços de consultoria sobre execução estratégica e projeto organizacional, 
estratégia de talentos e projeto operacional, reconhecimento e benefícios, avaliação e sucessão, 
desenvolvimento de liderança e outras necessidades de talentos. 

 
A Korn Ferry também oferece produtos que você ou nossos clientes podem utilizar para executar avaliações, 
participar de pesquisas e orientação de carreiras, realizar análise de remuneração e benefícios (onde for 
permitido pela legislação) e para agilizar o processo de recrutamento ("Produtos"). 

 
Com frequência, nosso cliente poderá ser o seu empregador ou uma organização na qual você está 
pleiteando um emprego. 

  

https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf
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INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS 
 

A Korn Ferry coleta informações que identificam você como indivíduo ou que são relacionadas a um 
indivíduo identificável ("Informações Pessoais") para oferecer Serviços a você, nossos clientes e para 
conduzir nosso negócio. O tipo de Informações Pessoais que coletamos sobre você depende da situação 
em questão. 

➢ Podemos coletar o seu nome, as suas informações de contato e as suas preferências para 
métodos comunicação. Também podemos coletar as suas respostas a perguntas de 
pesquisas e de avaliações. 

➢ Durante a realização dos nossos Serviços de Recrutamento, podemos coletar os 
seguintes tipos de informações sobre você como um candidato potencial: nome, 
endereço, número de telefone, endereço de e-mail, informações de currículos (histórico 
profissional, educação, credenciais profissionais, associações em organizações 
profissionais, qualificações, etc.), cidadania, informações fornecidas por ex-empregadores 
e outras referências e informações adicionais que possamos ter adquirido ou que você 
nos tenha fornecido. Também utilizamos fotografias que você nos forneça ou que possa 
ter disponibilizado publicamente na Internet (por exemplo, no LinkedIn). De acordo com a 
legislação aplicável, obtemos informações para verificação. 

➢ Quando você utilizar nossos Sistemas On-line, podemos coletar as suas informações de 
login de usuário, como nomes de usuário, senhas e dicas de senhas. 

➢ Nos locais nos quais for permitido pela legislação, podemos coletar informações sobre 
remunerações e benefícios sobre você para consultá-lo ou consultar nossos clientes, 
sobre reconhecimentos e benefícios. 

➢ Em determinados casos, solicitamos Informações Pessoais sensíveis sobre você. 
Podemos utilizar essas informações para garantir que nossos Serviços estejam em 
conformidade com os requisitos legais, incluindo a legislação sobre igualdade de 
oportunidades. Nossas avaliações e pesquisas podem incluir perguntas sobre pesquisas 
demográficas, como por exemplo, perguntas sobre gênero, raça, idade ou país de origem. 
Exceto nesses casos restritos, recomendamos que você não forneça nenhuma outra 
informação pessoal sensível, como números de documento de identidade, números de 
cartões de pagamento, informações relacionadas a origem racial ou étnica, opiniões 
políticas, religiosas ou outras crenças, saúde, dados biométricos ou características 
genéticas, antecedentes criminais ou filiação a sindicatos. 

 
Não nos forneça nenhuma informação pessoal se você não concordar com esta Política. 

 
COMO COLETAMOS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 
Ao interagir com a Korn Ferry, você fornece diretamente algumas Informações Pessoais. 

➢ Podemos coletar Informações Pessoais quando você se inscrever para utilizar nossos 
Sistemas On-line, quando enviar ou redigir um currículo, quando se candidatar a uma 
vaga de emprego, participar de avaliações ou pesquisas on-line, participar de cursos on- 
line, fornecer suas Informações Pessoais aos nossos orientadores ou quando entrar em 
contato conosco através de e-mail, formulários eletrônicos, telefone ou via postal. 

➢ Se você enviar Informações Pessoais de outras pessoas a nós ou a nossos prestadores de 
serviços, você declara que tem autorização para fazê-lo e nos autoriza a utilizar essas 
informações de acordo com esta Política. 
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As Informações Pessoais sobre você também podem ser fornecidas por clientes aos quais 
oferecemos Serviços. Também podemos obter Informações Pessoais sobre você fornecidas por 
terceiros. 

➢ Quando participar de uma avaliação ou de uma sessão de orientação, outra pessoa poderá 
compartilhar Informações Pessoais sobre você. 

➢ Ao oferecermos nossos Serviços de Recrutamento também podemos obter Informações 
Pessoais sobre você originadas de recomendações, atividades de redes social, bancos de 
dados públicos, parcerias de marketing, bancos de dados licenciados e plataformas de redes 
sociais. As informações que coletamos desses terceiros incluem as informações sobre a 
identidade de possíveis candidatos (por exemplo, nome, endereço, número de telefone e 
endereço de e-mail), informações sobre seus antecedentes e qualificações (histórico 
profissional, nível de instrução, credenciais profissionais, filiação em organizações 
profissionais, habilidades, etc.), nacionalidade, informações fornecidas por ex-empregadores 
e outras referências. Também utilizamos fotografias que você nos forneça ou que possa ter 
disponibilizado publicamente na Internet (por exemplo, no LinkedIn). De acordo com a 
legislação aplicável, obtemos informações para verificação. 

 
Utilizamos empresas terceirizadas para a comercialização de livros, avaliações e outros produtos físicos 
constantes dos nossos Sistemas On-line, bem como para inscrição em eventos. Se quiser comprar um 
produto físico ou inscrever-se num evento, você poderá ser redirecionado para uma página de Internet 
hospedada por um terceiro (ou por seus prestadores de serviços) e não pela Korn Ferry. 

➢ Todas as Informações Pessoais que você fornecer a terceiros através dessas páginas 
estarão sujeitas às políticas de privacidade desses terceiros e não desta Política. A Korn 
Ferry não controla nem é responsável pela utilização por terceiros das informações 
coletadas através dessas páginas. Lembre-se que esta Política não se aplica à coleta e 
utilização de informações através de páginas de terceiros, nem às práticas de privacidade 
de terceiros sobre o uso de informações. 

 
COMO UTILIZAMOS AS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE COLETAMOS 

 
A Korn Ferry utiliza de diversas formas as Informações Pessoais que coleta. O resumo abaixo fornece 
informações adicionais sobre como utilizamos as Informações Pessoais que coletamos. 

 
Utilizamos as suas Informações Pessoais para oferecer nossos Serviços. 

 
Utilizamos as Informações Pessoais para prestar Serviços a você e aos nossos clientes. Fazemos isso para 
cumprir as nossas relações contratuais assumidas com você e com nossos clientes, e nas situações nas 
quais tenhamos um interesse legítimo e benéfico para a utilização de Informações Pessoais na realização 
de nossas atividades. 

 
Ao desempenharmos nossos Serviços de Recrutamento, podemos utilizar as Informações Pessoais que 
coletamos para criar um perfil de você. Este perfil pode ser utilizado para identificar oportunidades 
profissionais que de acordo com nosso julgamento possam ser interessantes para você. 

➢ Periodicamente podemos entrar em contato com você sobre essas oportunidades. 
Periodicamente também podemos entrar em contato com indivíduos para obter 
recomendações. Com relação ao nossos Serviços de Recrutamento, podemos solicitar 
os nomes e outras Informações Pessoais de possíveis candidatos para compreender o 
mercado e prestar outros serviços de consultoria aos nossos clientes. 

 
A qualquer momento você poderá não aceitar que criemos um perfil sobre você; consulte a seção "Opções 
e acesso" abaixo para saber como proceder. 

➢ Se você se opuser removeremos o seu perfil do nosso banco de dados, mas isso também 
significará que você não será considerado para oportunidades futuras. 
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Na condução dos nossos Serviços de Recrutamento, também utilizamos suas Informações Pessoais para 
confirmar recomendações e para verificar antecedentes e níveis de instrução, sempre que apropriado. 

➢ Além disso, utilizamos as Informações Pessoais que coletamos sobre você para agregar e 
divulgar informações referentes a diversidades e outras informações estatísticas sobre 
nossos candidatos e atividades de colocação. Procedemos dessa forma para gerenciar 
nossas relações contratuais com você, mediante o seu consentimento, ou porque temos 
um interesse legítimo de negócio. 

 
Utilizamos as suas Informações Pessoais para responder às suas consultas, verificar as suas informações 
ou compartilhar informações com você. 

➢ Utilizamos as suas Informações Pessoais para responder às suas consultas e atender às 
suas solicitações. Se você entrar em contato conosco, registraremos as suas 
informações de contato e correspondência, e utilizaremos as informações que você nos 
fornecer em suas mensagens para responder às suas consultas. Procedemos dessa 
forma para gerenciar a nossa relação contratual com você. 

 
Periodicamente, utilizamos as suas Informações Pessoais para lhe enviar informações importantes sobre os 
nossos Sistemas On-line, alterações aos nossos termos, condições, políticas e outras informações 
administrativas. 

➢ Também podemos entrar em contato com você para confirmar a integridade e a 
atualização das Informações Pessoais que coletamos sobre você. Utilizamos as 
Informações Pessoais para gerenciar a nossa relação contratual com você ou para 
cumprir obrigações legais. 

 
Utilizamos as suas Informações Pessoais para conduzir nosso negócio. 

 
Utilizamos suas Informações Pessoais para as nossas atividades de negócio, como em auditorias, 
comunicações internas referentes a candidatos e clientes, determinação da efetividade das nossas 
atividades promocionais, administração dos nossos Serviços, manutenção e proteção de nossa 
infraestrutura e para aquisições e transações financeiras. 

➢ Utilizamos essas Informações Pessoais para gerenciar a nossa relação contratual com 
você e com os nossos clientes, para cumprir obrigações legais e porque temos um 
legítimo interesse comercial benéfico. 

 
Podemos utilizar as Informações Pessoais para elaborar análises e materiais sobre liderança inovadora. 
Todos os materiais publicados serão referentes apenas a informações agregadas de indivíduos e não 
identificarão você pessoalmente nem incluirão quaisquer resultados atribuíveis a você. Realizamos análises 
porque temos um legítimo interesse comercial benéfico para assim proceder. 

 
Podemos reter e utilizar Informações Pessoais para fins de pesquisa, publicação, desenvolvimento, 
referências e normas, validação, estudos longitudinais, análise de tendências, como também para 
melhorar e ampliar nossos Serviços ou para desenvolver ou comercializar nossos Serviços. Podemos 
utilizar Informações Pessoais sobre você para garantir a conformidade dos nossos Serviços com requisitos 
legais, como por exemplo a legislação sobre igualdade de oportunidades. Também utilizamos o seu nome 
e outras informações de identificação pessoal para associar e combinar informações sobre você coletadas 
no âmbito de um Serviço a informações sobre você coletadas no âmbito de outros Serviços. 

➢ Com frequência, associamos as suas Informações Pessoais a um pseudônimo ou 
codificação por senha, significando que os dados que possam identificar você 
diretamente sejam removidos e substituídos por um código destinado a minimizar 
identificações indesejadas ou acidentais. As informações codificadas podem ser 
descodificadas por meio de uma senha de modo que você possa ser identificado 
novamente. 
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➢ Também podemos anonimizar, agregar ou remover a identificação de Informações 

Pessoais para que você e quaisquer outros indivíduos sejam identificados nos 
produtos finais. Por exemplo, podemos utilizar essas informações para gerar normas 
por setor, região geográfica, nível, etc., permitir que entendamos onde os nossos 
Serviços são utilizados, realizar estudos contínuos de validação, compilar relatórios e 
publicar artigos em revistas para ampliar a base de conhecimento das ciências 
organizacionais e de liderança. Essas informações agregadas, anonimizadas ou sem 
identificação não são consideradas Informações Pessoais para as finalidades desta 
Política e poderemos utilizá- las para qualquer finalidade. 

 
Podemos utilizar suas Informações Pessoais para lhe enviar informações ou materiais de marketing. 
Lembre-se de que, se coletarmos suas Informações Pessoais em razão de um projeto de consultoria para 
nosso cliente, ou se você estiver utilizando nossos Produtos a pedido do seu empregador, você não 
receberá materiais de marketing resultantes de Informações Pessoais decorrentes da prestação desses 
Serviços. 

 
A Korn Ferry envia e-mails informativos, artigos, relatórios, propostas, cartas de compromisso e 
informações sobre os nossos Serviços. Também utilizamos suas Informações Pessoais para realizar 
pesquisas. 

➢ Fazemos isso sob o seu consentimento ou porque temos um legítimo interesse 
comercial benéfico. 

➢ Ocasionalmente, poderemos utilizar suas Informações Pessoais em comunicados para a 
imprensa e materiais de marketing direto. Antes de utilizarmos suas Informações 
Pessoais desta forma, entraremos em contato para obter o seu consentimento. 

QUEM TEM ACESSO ÀS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

O método como as suas Informações Pessoais são divulgadas depende da situação. 
 

Ao oferecermos nossos Serviços, podemos divulgar suas Informações Pessoais a clientes que contrataram 
nossos serviços. 

➢ Em nossos Serviços de Recrutamento, divulgamos Informações Pessoais sobre 
candidatos, incluindo os resultados de avaliações e dados relacionados, a possíveis 
empregadores que tenham contratado a Korn Ferry para atender a pedidos de 
recrutamento ou fontes de referência. 

➢ Em nossos Serviços de Consultoria, e quando oferecemos nossos Produtos, divulgamos 
Informações Pessoais aos nossos clientes. Nosso cliente pode ser o seu empregador ou 
empresa na qual você está pleiteando um emprego. 

➢ Se você preencheu uma avaliação ou pesquisa requisitada por um cliente nosso como 
parte dos nossos Serviços de Consultoria ou relacionada a um Produto, não 
partilharemos os resultados da avaliação com outros clientes sem antes obter o devido 
consentimento. 

 
Como empresa global, temos subsidiárias e afiliadas em todo o mundo. Na medida do permitido pela 
legislação, poderemos partilhar Informações Pessoais com as nossas subsidiárias e afiliadas para prestar 
Serviços excelentes a você e a nossos clientes. A Korn Ferry é responsável pela gestão das Informações 
Pessoais de utilização conjunta. 

 
Considerando os objetivos mencionados acima, periodicamente, também divulgamos Informações 
Pessoais aos nossos parceiros de alianças estratégicas e à nossa rede de consultores independentes que 
prestam serviços em nome da Korn Ferry. 

➢ Você pode obter uma lista dos nossos parceiros de alianças estratégicas entrando em 
contato com nosso Escritório de Privacidade, como descrito abaixo. 
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➢ A SENSA Solutions, Inc. (que atua em nome da Korn/Ferry U.S. Government Consulting 
Services) não compartilha Informações Pessoais coletadas em nome de clientes do 
governo federal dos EUA que sejam clientes da Korn Ferry, suas subsidiárias, afiliadas 
ou parceiros de alianças estratégicas, exceto se necessário para prestar os Serviços e 
de acordo com a aprovação do cliente. 

 
A Korn Ferry divulga Informações Pessoais a terceiros para oferecer apoio aos seus próprios Serviços ou 
atividades comerciais. 

➢ A Korn Ferry atua com empresas terceirizadas para oferecer serviços que podem incluir, 
mas não estão 

limitados a, serviços de avaliação, incluindo serviços de validação de avaliação, 
hospedagem de sites de Internet e serviços de consultoria de TI, análise de dados, 
verificação de currículos de antecedentes, folhas de pagamentos, relações públicas, 
marketing, jurídicos, contábeis e outros serviços de apoio e proteção patrimonial. 

➢ Como parte da prestação de serviços, essas empresas terceirizadas terão acesso a 
Informações Pessoais. Em adição, nossos parceiros de desenvolvimento de 
software podem utilizar Informações Pessoais para modificar, melhorar, refinar e 
validar suas tecnologias, pesquisas e desenvolvimento. 

 
A Korn Ferry pode divulgar ou transferir suas Informações Pessoais completas ou em parte no caso de 
venda da nossa empresa ou de uma ou mais das nossas afiliadas. Também podemos divulgar ou transferir 
suas Informações Pessoais completas ou em parte no caso de uma fusão ou consolidação que envolva 
nossa empresa ou uma ou mais das nossas afiliadas. Isso também poderá ocorrer se houver venda ou 
transferência de ativos ou de qualquer parte do nosso negócio ou do negócio de uma ou mais das nossas 
afiliadas. 

 
Poderá haver outras circunstâncias nas quais divulgamos suas Informações Pessoais. 

➢ A Korn Ferry também pode divulgar Informações Pessoais (para cumprir obrigações legais 
ou porque temos um interesse legítimo para fazê-lo) para: (i) cumprir a legislação aplicável, 
(ii) responder a consultas, solicitações ou ordens de autoridades públicas ou 
governamentais, incluindo as autoridades de outros países que não sejam o seu país de 
residência, ou (iii) proteger os direitos, privacidade, segurança ou propriedade da Korn Ferry 
e das nossas afiliadas, de você ou de outras pessoas. 

➢ Não podemos assumir e não assumimos, a responsabilidade pelas ações ou omissões 
de terceiros, tais como clientes, incluindo a forma como eles utilizam Informações 
Pessoais que recebem da Korn Ferry ou de outras fontes independentes. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS 

 
A Korn Ferry coleta outras informações que não revelam a sua identidade específica ("Outras 
Informações"), como por exemplo: 

 
• Informações coletadas por meio de cookies, pixel tags e outras tecnologias, 
• Dados de utilização de aplicativos, 
• Informações demográficas e outras informações fornecidas por você, e 
• Informações agregadas. 

 

Uma vez que Outras Informações não revelam a sua identidade específica, podemos utilizá-las para 
quaisquer finalidades. Se combinarmos Outras Informações com Informações Pessoais que identifiquem 
você diretamente (ou seja, combinação de seu nome à sua localização), trataremos as informações 
combinadas como Informações Pessoais enquanto estiverem combinadas. 

 

Se a legislação aplicável exigir que tratemos Outras Informações como Informações Pessoais, podemos 
utilizá-las e divulgá-las para os mesmos efeitos com que utilizamos e divulgamos suas Informações 
Pessoais, como descrito nesta Política. 
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Nós e nossos provedores de serviço terceirizados podemos coletar outras Informações sob diversas formas. 
 

Utilizamos "cookies" (pequenos arquivos de texto inseridos no disco rígido dos computadores dos 
visitantes) e outras tecnologias similares que nos ajudam a obter informações como o tipo de conteúdo que 
os visitantes do Site consultam e quanto tempo cada visitante passa em cada área do Site. Os cookies e 
outras tecnologias similares melhoram a sua utilização do Site.  Consulte a política de cookies da Korn 
Ferry acessando https://cdn.kornferry.com/privacy/pt-br/Cookie.pdf para informações adicionais sobre como 
utilizamos cookies. 

 
Você pode configurar as definições do seu browser para recusar automaticamente os cookies ou para ter a 
opção de recusar ou aceitar a transferência de um cookie específico para o seu computador a partir de um 
site específico. Consulte https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies para obter informações sobre 
como gerenciar os cookies armazenados no seu computador. Se você desabilitar os cookies e outras 
tecnologias similares, a sua experiência no Site poderá ser prejudicada e alguns recursos poderão não 
funcionar como pretendido. 

 

INSTRUÇÕES ADICIONAIS 
 

Periodicamente a Korn Ferry poderá, patrocinar recursos ou promoções especiais nos Sistemas On-line e 
informações adicionais sobre privacidade poderão ser postadas. Dependendo da natureza do Serviço 
utilizado, da sua localização ou do nosso contrato com nosso cliente que possa ter solicitado a sua 
participação em um Serviço, você poderá ser solicitado a permitir a coleta, utilização, transferência ou 
divulgação de suas Informações Pessoais.funcionalidade ou promoção. Você também poderá receber um 
aviso de privacidade antes de participar de um Serviço. Esse aviso de privacidade, na medida em que 
esteja em conflito com esta Política, regerá especificamente o Serviço, recurso ou promoção em questão. 

 

ESCOLHA E ACESSO 
 

O seu fornecimento de Informações Pessoais a nós é voluntário, no entanto, se você não fornecer 
determinadas Informações Pessoais, a sua participação em nossos Serviços poderá não ser possível. 
Entre em contato conosco em privacy@kornferry.com caso você queira: 

• fazer perguntas sobre como tratamos suas Informações Pessoais, 
• retirar o seu consentimento para que utilizemos suas Informações Pessoais, 
• opor-se à utilização das suas Informações Pessoais para nossos interesses comerciais legítimos, ou 
• solicitar uma cópia eletrônica das suas Informações Pessoais para transmiti-las a outra empresa (na 

medida em que você tiver este direito à portabilidade dos dados de acordo com a legislação 
aplicável), 

• solicitar a revisão, correção, atualização, eliminação ou restrição da utilização das suas Informações 
Pessoais, 

 

o revisar, corrigir, atualizar, eliminar ou restringir a utilização de suas Informações Pessoais, 
inclua em sua mensagem todos os identificadores do usuário e endereços de e-mail 
relevantes, bem como os nomes de todos os sites, produtos ou serviços da Korn Ferry ou 
relacionados à Korn Ferry que você possa ter acessado e envie para privacy@kornferry.com. 

o Embora nos esforcemos em manter Informações Pessoais corretas, se for 
determinado que haja Informações Pessoais incorretas, atuaremos rapidamente 
para corrigi-las. 

 

• solicitar que suas Informações Pessoais sejam removidas dos bancos de dados da Korn Ferry, 
 

o Para remover suas Informações Pessoais dos bancos de dados da Korn Ferry, inclua em 
sua mensagem todos os identificadores de usuário e endereços de e-mail relevantes, bem 
como os nomes de todos os sites, produtos ou serviços da Korn Ferry ou relacionados à 
Korn Ferry que você possa ter acessado e envie para privacy@kornferry.com. 

o Após receber o seu pedido, a Korn Ferry empreenderá os esforços razoáveis para excluir as 
Informações Pessoais. 

o Lembre-se de que dispomos de sistemas de cópias de segurança para manter a 
consistência em nossos Serviços e operações. Quando você solicitar que suas 
informações sejam removidas dos bancos de dados da Korn Ferry, poderemos não ser 
capazes de eliminar algumas cópias residuais dos nossos sistemas, ou dos nossos 
sistemas de cópias de segurança, mas as mesmas continuarão protegidas em 
conformidade com esta Política. 

https://cdn.kornferry.com/privacy/pt-br/Cookie.pdf
https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
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Se você quiser optar por não receber as nossas comunicações de marketing, entre em contato conosco 
enviando um e-mail para privacy@kornferry.com para que suas informações de contato sejam removidas 
dos nossos bancos de dados de marketing. 

➢ Se você utilizar um e-mail para solicitar a remoção das suas informações dos nossos 
bancos de dados de marketing, escreva "Remover Usuário" na linha de assunto do e- 
mail e no corpo da mensagem de e-mail inclua o seu nome completo, identificação do 
usuário e número de telefone. 

➢ Você também pode enviar uma cópia do e-mail ou das comunicações de marketing 
que optar por não receber. 

➢ Responderemos ao seu pedido em conformidade com a legislação aplicável. Poderemos 
nos recusar a processar os pedidos se entendermos, com razoabilidade, que os mesmos 
possam comprometer a privacidade de outras pessoas ou colocar em risco a nossa 
propriedade intelectual. 

➢ Lembre-se de que, ao prestarmos Serviços para atender a um pedido específico de 
nosso cliente, poderemos precisar enviar o seu pedido ao cliente em questão. 
Poderemos apenas ser capazes de fornecer-lhe um resumo não confidencial de nosso 
relatório final de avaliação, porque esses relatórios contêm Informações Pessoais 
confidenciais de clientes os quais não somos autorizados a divulgar. 

➢ Para sua proteção, somente podemos processar os pedidos referentes a Informações 
Pessoais que estejam associadas ao endereço de e-mail que você utilizou para nos enviar 
o pedido e poderemos precisar verificar a sua identidade antes de processar o seu pedido. 
Atenderemos ao seu pedido assim que for razoavelmente possível e poderemos precisar 
entrar em contato com você para termos a certeza de que entendemos o seu pedido. 

➢ Também poderemos precisar reter determinadas Informações Pessoais sobre você como 
por exemplo, seu endereço de e-mail, para podermos respeitar as suas opções de não 
recebimento de mensagens ou solicitações similares. Lembre-se de que essas 
Informações Pessoais residuais serão mantidas nos bancos de dados, registros de 
acessos e outros registros da Korn Ferry que poderão ou não conter Informações 
Pessoais identificáveis sobre você. As Informações Pessoais residuais não serão 
utilizadas para fins comerciais. Contudo, a Korn Ferry reserva-se o direito de, 
periodicamente, entrar em contato novamente com antigos usuários dos seus 
Serviços conforme adequado. 

 
LOCALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS COLETADAS E MANTIDAS 

 
Dependendo do Produto ou Serviço que estivermos oferecendo a você, suas Informações Pessoais 
podem ser coletadas, utilizadas, tratadas, divulgadas e transferidas para, e no interior de, os Estados 
Unidos e outros países onde mantemos instalações ou nos quais contratamos prestadores de serviços. 
Ao utilizar os nossos Sistemas e Serviços On-line, você entende que suas Informações Pessoais podem 
ser transferidas para outros países, fora do seu país de residência, e que esses países poderão ter regras 
de proteção diferentes daquelas vigentes no seu país. 

➢ A Comissão Europeia reconhece que alguns países que não pertencem à Comunidade 
Econômica Europeia (CEE) dispõem de níveis de proteção de dados que atendam aos 
padrões da CEE (a lista completa de tais países está disponível aqui: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en ). 

➢ Para transferências da CEE para países que não foram reconhecidos como adequados 
pela Comissão Europeia, implementamos medidas adequadas, como as cláusulas 
contratuais padrão adotadas pela Comissão Europeia, para proteger suas Informações 
Pessoais. Para obter uma cópia dessas medidas, entre em contato com o Escritório de 
Privacidade em privacy@kornferry.com. 

mailto:privacy@kornferry.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
mailto:privacy@kornferry.com
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SEGURANÇA PATRIMONIAL 
 

A Korn Ferry dispõe de medidas organizacionais, técnicas e administrativas razoáveis para a proteção de 
Informações Pessoais de usuários dos Sistemas On-line que estão sob nosso controle, contra perda, uso 
indevido e alteração. Infelizmente, no entanto, não é possível garantir que um sistema de proteção ou um 
sistema de transmissão de informações através da Internet seja 100% seguro. 

➢ Se você tiver razões para acreditar que as suas interações conosco deixaram de ser 
seguras (por exemplo, se sentir que a segurança de alguma das suas contas foi 
comprometida ou que as suas credenciais de usuário deixaram de ser seguras), notifique- 
nos o problema imediatamente, entrando em contato como descrito na seção "Perguntas" 
abaixo. 

 
PERÍODO DE RETENÇÃO 

 
Retemos suas Informações Pessoais durante o período necessário ou permitido, considerando o(s) 
objetivo(s) pelo(s) qual(is) elas foram obtidas. 

➢ Os critérios que utilizamos para determinar os períodos de retenção incluem: 
▪ A duração da nossa relação contínua com você ou com nosso cliente (por exemplo, 

enquanto você mantiver uma conta conosco ou continuar a utilização dos nossos 
Serviços), 

▪ Um período de tempo além da duração da relação contínua, se tivermos 
necessidade operacional interna 
legítima, como a necessidade de reter essas informações para análise, 
manutenção de registos e conformidade com programações de retenção de 
dados, 

▪ Se houver uma obrigação jurídica a qual estejamos sujeitos (por exemplo, 
determinadas 
leis exigem que mantenhamos registros das nossas transações durante um 
determinado período de tempo antes que possamos eliminá-los), 

▪ Se a retenção for aconselhável, tendo em conta nossa posição jurídica (como 
condições aplicáveis para limitações, processos ou inquéritos regulatórios). 

 
LINKS PARA OUTROS SITES DA INTERNET 

 
Esta Política não cobre e não é responsável pela privacidade, informações ou outras práticas de quaisquer 
terceiros. 

➢ Nos Sistemas On-line, você pode ter a oportunidade de seguir um link de ou para outros 
sites mantidos por afiliadas da Korn Ferry ou outros parceiros terceirizados. A inclusão de 
um link em nossos Sistemas On-line não significa que endossamos esse site. Como esses 
sites podem não estar hospedados ou controlados pela Korn Ferry, esta Política não cobre 
as práticas de privacidade dos mesmos. Recomendamos que você leia as políticas de 
privacidade de cada um desses sites. 

➢ Lembre-se de que não somos responsáveis pelas políticas e práticas de coleta, utilização e 
divulgação (incluindo as práticas de proteção de dados) de outras empresas, como 
LinkedIn, Facebook, Apple, Google, Microsoft ou qualquer outro desenvolvedor de 
aplicativos, provedor de aplicativos, provedor de plataformas de redes sociais, provedor de 
sistemas operacionais, provedor de serviços sem fio ou fabricante de dispositivos, incluindo 
quaisquer Informações Pessoais que você divulgue a outras organizações através de, ou 
em conexão com os aplicativos ou nossas Páginas de Redes Sociais. 
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ATUALIZAÇÕES A ESTA POLÍTICA 
 

A Korn Ferry revisa suas práticas de privacidade regularmente, e essas práticas estão sujeitas a alterações. 
Para saber quando esta Política foi revisada pela última vez, consulte a legenda "Data de revisão" no fim 
desta Política. Todas as alterações a esta Política entrarão em vigor com a publicação da Política revisada na 
Internet, acessível no Site. 

 
UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ON-LINE POR CRIANÇAS 

 
Os Sistemas On-line não são destinados a pessoas com menos de dezesseis (16) anos de idade e 
solicitamos que estas pessoas não forneçam suas informações pessoais através dos Sistemas On-line. 

 
RESUMOS DA POLÍTICA 

 
Esta Política é a única declaração autorizada de práticas da Korn Ferry sobre a coleta on-line de 
Informações Pessoais por meio de Sistemas On-line e da utilização de Informações Pessoais. Todos os 
resumos desta Política gerados por software de terceiros ou por qualquer outra forma (por exemplo, em 
conexão com a "Platform for Privacy Preferences" ou "P3P") não têm efeito legal, não estão vinculados à 
Korn Ferry, não podem ser considerados como substituição para esta Política e não substituem nem 
modificam esta Política. 

 
PERGUNTAS 

 
A Korn Ferry é responsável pela coleta, utilização e divulgação de suas Informações Pessoais de acordo 
com esta Política. 

 
As perguntas sobre esta Política devem ser endereçadas para a Korn Ferry acessando 
privacy@kornferry.com ou, se for utilizada remessa postal, à Korn Ferry, 1900 Avenue of 
the Stars, Suite 2600, Los Angeles, CA 90067, Attn: Privacy Office. 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A CEE 

 
Entre em contato conosco acessando PrivacyEEA@kornferry.com para todos os esclarecimentos sobre esta 
Política. 

 
Você também pode apresentar uma reclamação ou denunciar uma suposta violação da lei aplicável sobre 
proteção de dados a uma autoridade de proteção de dados do seu país ou região, ou quando houver 
ocorrência de uma suposta violação da legislação aplicável de proteção de dados. 

 
Data da última revisão: 21 de maio de 2018 

mailto:privacy@kornferry.com
mailto:PrivacyEEA@kornferry.com
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