POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1. VISÃO GERAL
Respeitamos e protegemos as informações pessoais
e a privacidade dos demais.
A South32 coleta Informações Pessoais de uma série de
indivíduos no contexto de nossas atividades comerciais,
incluindo nossos Colaboradores, candidatos a emprego,
representantes de nossos fornecedores, clientes, empresas
contratadas e parceiros de joint venture; acionistas; usuários
de nosso website e visitantes de nossos sites operacionais
e administrativos.
"Nossos Colaboradores" incluem os diretores, empregados
e funcionários terceirizados (p. ex., mão de obra temporária,
funcionários de agências e funcionários cedidos de forma
temporária).
Esta Política de Privacidade ("Política"):
diz respeito a "Informações Pessoais" que são quaisquer
informações (incluindo opiniões) sobre uma pessoa
identificada ou identificável; e
explica como coletamos, gerenciamos e utilizamos as
Informações Pessoais e como você pode exercer os
seus direitos de privacidade.

■■

■■

Coletamos, gerenciamos e usamos Informações Pessoais de
acordo com a legislação de privacidade aplicável e entendemos
que as Informações Pessoais dos indivíduos com os quais
fazemos negócios são importantes. É por isso que proteger
as Informações Pessoais e ser transparentes em relação a seu
uso é uma parte fundamental do nosso negócio.
As leis de privacidade que vigoram em seu caso dependerão
de seu relacionamento com a South32 e do contexto em que
a South32 processa suas Informações Pessoais. Por exemplo,
as leis de privacidade australianas serão sempre aplicáveis aos
nossos negócios na Austrália. No entanto, outras leis podem ser
aplicadas às Informações Pessoais processadas no contexto
de nossos estabelecimentos em outros países onde operamos.
Por exemplo, a legislação de proteção de dados do Reino Unido
é aplicável aos empregados dos estabelecimentos da South32
no Reino Unido (South32 SA Investments Limited e South32 SA
Marketing Limited) e/ou a você, se tiver participação em ações
cotadas na Bolsa de Valores de Londres.

2. LINKS RÁPIDOS
Leia esta Política na íntegra para certificar-se de estar
plenamente informado. No entanto, se você quiser acessar
apenas uma seção específica desta Política, pode clicar no
link pertinente abaixo para ir para essa seção:
A quem se aplica esta Política?
Como coletamos Informações Pessoais?
Quais Informações Pessoais coletamos sobre você
e por quê?
Aviso de Cookies
Como armazenamos as Informações Pessoais?
Como divulgamos Informações Pessoais?
As minhas Informações Pessoais serão divulgadas no
exterior?
Quais são os meus direitos e como posso exercê-los?
Quem posso contactar se tiver uma pergunta ou
reclamação?
Revisão e alterações desta Política

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

3. A QUEM SE APLICA ESTA POLÍTICA?
Esta Política se aplica à South32 Limited, suas filiais e joint
ventures por nós operadas ou controladas (em conjunto,
"South32", "nós" ou "nossos/nossas"). Exigimos que
nossos colaboradores cumpram esta Política, bem como os
funcionários de nossos fornecedores autorizados a gerenciar
Informações Pessoais em nosso nome.
Para obter uma lista de entidades da South32, consulte a seção
de Relatórios Anuais, que inclui nosso último Relatório Anual,
disponível em nosso site.
Além desta Política, podemos fornecer mais detalhes
e informações sobre as práticas de privacidade da South32
na seção de Privacidade do nosso site, onde apropriado,
e/ou através de outras comunicações com você.

4. COMO COLETAMOS INFORMAÇÕES
PESSOAIS?
Em termos gerais, coletamos Informações Pessoais sobre você
das seguintes formas:
4.1 Informações as quais você fornece voluntariamente
Às vezes, a South32 pode pedir que você forneça
voluntariamente Informações Pessoais. Por exemplo,
podemos pedir-lhe que forneça os seus dados de contato
quando você fizer consultas através da página de Contato
no nosso site ou quando solicitar informações da nossa
parte. Também podemos coletar Informações Pessoais
durante nossas interações comerciais com você, incluindo
quaisquer comunicações por você enviadas.
4.2 Informações que coletamos em modo automático
Quando você visita nosso site ou usa nossos produtos
e serviços, podemos coletar, em modo automático,
certas informações do seu dispositivo. Especificamente,
podemos coletar informações tais como o tipo do seu
dispositivo, número identificador único do seu dispositivo,
tipo de navegador, localização geográfica aproximada
e outras informações técnicas.
Usamos essas informações para nossas operações internas
e fins analíticos, com o objetivo de melhorar a qualidade
e a pertinência de nosso site, produtos e serviços.
Algumas dessas informações podem ser coletadas por
meio de cookies ou tecnologia similar. Consulte a seção
6 abaixo para obter mais informações sobre a nossa
utilização de cookies.
4.3 Informações que obtemos de terceiros
Em alguns casos, podemos coletar Informações Pessoais
sobre você a partir de fontes publicamente disponíveis
ou de terceiros, como através de seus representantes,
prestadores de serviço ou outros que tenham o direito
de compartilhá-las. Além disso, quando você tiver
manifestado interesse em oportunidades de carreira
na South32, poderemos obter Informações Pessoais
fornecidas por profissionais de RH, gerentes
de contratação e consultores de recrutamento.
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5. Q
 UAIS INFORMAÇÕES PESSOAIS
COLETAMOS SOBRE VOCÊ
E POR QUÊ?
As Informações Pessoais que coletamos dependem do nosso
relacionamento com você.
As Informações Pessoais podem incluir qualquer informação
que possa identificá-lo direta ou indiretamente, em particular
através de referência a um identificador (p. ex., nome ou
endereço de e-mail ou um identificador on-line, como
o número do identificador único do seu dispositivo).
A tabela no Apêndice A desta Política lista os tipos de
informação que coletamos e porque as utilizamos.
Ocasionalmente, coletamos outras Informações Pessoais
quando você a nós as fornece a fim de cumprir com nossos
requisitos comerciais ou legislação aplicável. No momento
da coleta, você será comunicado sobre o tipo de dados de
que necessitamos e as razões para coletá-las.
Quando for lícito e viável, você tem o direito de não se identificar
ao relacionar-se conosco. No entanto, se você não nos
fornecer suas Informações Pessoais, isso poderá afetar nossa
capacidade de oferecer-lhe acesso a determinados recursos em
nosso site ou a um produto ou serviço específico. Por exemplo,
não podemos registrá-lo como acionista da South32 sem antes
coletar seu nome e endereço.
Destacamos que sites de terceiros e mídias sociais podem ser
acessados através de hiperlinks a partir do site da South32.
Estes sites são de propriedade de e operados por terceiros.
A South32 não tem controle sobre o conteúdo desses outros
sites e plataformas de mídia social e estes não estão sujeitos
a nossa Política de Privacidade. Recomendamos que você leia
as políticas de privacidade específicas desses sites e plataformas
antes de utilizá-los, para saber como esses terceiros coletam,
gerenciam e usam suas Informações Pessoais. A South32 não
se responsabiliza pelo uso de tais sites e recursos de terceiros.
5.1 Informações Pessoais sensíveis / especiais
De acordo com as leis de privacidade, certas categorias de
Informações Pessoais são consideradas particularmente
sensíveis ou especiais e, portanto, precisam de proteção
adicional. Incluem informações sobre origem racial ou
étnica, opiniões políticas, crenças ou afiliações religiosas
ou filosóficas, filiação sindical, condições médicas ou de
saúde, informações genéticas ou biométricas, orientação
sexual ou condenações e delitos criminais. A South32 só
irá coletar, gerenciar e usar suas Informações Pessoais
sensíveis / especiais se tiver obtido seu consentimento
explícito ou quando houver base legal para fazê-lo sob
a legislação aplicável.
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6. AVISO DE COOKIES
6.1 O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de dados que são
colocados em seu computador ou dispositivo móvel
quando você visita um site, para rastrear o número de
visitantes, coletar informações (quando disponíveis)
sobre seu computador ou dispositivo móvel para fins
de administração do sistema, com o objetivo de avaliar
a eficácia do site e melhorar a sua experiência.
Os cookies definidos pelo proprietário do site (neste caso,
South32) são chamados de "cookies primários". Os cookies
definidos por outras partes que não o proprietário do site
são chamados de "cookies de terceiros". A South32 não
utiliza cookies de terceiros.
6.2 Por que usamos cookies?
Usamos cookies primários por várias razões. Alguns cookies
são tecnicamente necessários para que nossos sites
operem e são chamados cookies "essenciais" ou
"estritamente necessários". Outros cookies também nos
permitem rastrear e direcionar os interesses de nossos
usuários para melhorar sua experiência em nossos sites.
Estas informações são utilizadas de forma anônima
e conjunta e são coletadas e registradas para fins
estatísticos. Não utilizamos os cookies para identificar
quem você é ou para enviar-lhe publicidade.
6.3 Como posso controlar os cookies?
Você tem o direito de decidir se aceita ou recusa os
cookies. Você pode definir ou alterar os controles do seu
navegador para aceitar ou recusar cookies. Se você optar
por recusar cookies, você ainda poderá usar nosso site,
embora seu acesso a algumas funcionalidades e certas
áreas do nosso site possa ser restringido. Como a forma
com a qual você pode recusar cookies através dos
controles do seu navegador varia entre navegadores,
você deve consultar o menu de ajuda do seu navegador
para obter mais informações.
Se você quiser saber mais informações sobre cookies,
visite http://www.aboutcookies.org.uk/

7. C
 OMO ARMAZENAMOS AS
INFORMAÇÕES PESSOAIS?
Podemos armazenar suas Informações Pessoais em formato
eletrônico ou impresso. Podemos armazenar essas informações
em nossas próprias instalações ou em sites gerenciados por
nossos prestadores de serviços.
Nos empenhamos em manter suas Informações Pessoais
de forma segura e confidencial. Utilizamos uma série de
salvaguardas físicas, eletrônicas e processuais para isso.
Atualizamos essas proteções regularmente para enfrentar
novas ameaças à segurança. Também treinamos nossos
funcionários em questões de privacidade, conforme apropriado,
e procuramos limitar o acesso às Informações Pessoais aos
funcionários que precisam conhecer essas informações.

ADOTADA EM 15 DE MAIO DE 2015
ATUALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2019

7.1	Retenção de Informações Pessoais?
Retemos as Informações Pessoais que coletamos quando
houver necessidade comercial legítima em andamento
(por exemplo, para fornecer a você um produto ou serviço
que você solicitou ou para cumprir com os requisitos legais,
fiscais ou contábeis aplicáveis).
O objetivo da South32 é não reter suas Informações
Pessoais por mais tempo do que o necessário para
a conformidade ou outros fins comerciais legítimos.
Aplicamos nossos procedimentos e processos padrão
de retenção e descarte de documentos para registros
que incluam Informações Pessoais. Estes procedimentos
e processos levam em conta os requisitos de retenção
de documentos impostos por lei nas jurisdições onde
operamos. Para obter mais informações sobre nossas
práticas de retenção de documentos, entre em contato
conosco usando os detalhes abaixo contidos nesta Política.

8. COMO DIVULGAMOS INFORMAÇÕES
PESSOAIS?
Suas Informações Pessoais podem ser divulgadas entre
entidades relacionadas dentro do Grupo South32 em todo
o mundo e utilizadas por essas entidades para os mesmos
fins para os quais temos o direito de usá-las.
Em circunstâncias apropriadas, poderemos também divulgar as
suas Informações Pessoais às seguintes categorias de terceiros:
auditores, consultores jurídicos e outros consultores
profissionais e registros de ações;
prestadores de serviços de TI e outros serviços;
nossos outros parceiros comerciais e os seus agentes;
governos e autoridades policiais;
instituições financeiras;
potencial comprador ou vendedor de todo ou parte
de nossos negócios, ativos ou ações de uma de
nossas empresas;
profissionais de RH, gerentes de contratação e consultores
de recrutamento (incluindo Informações Pessoais relevantes
fornecidas a nós através do nosso site de vagas de emprego
e com a finalidade de considerá-lo para oportunidades de
carreira na South32);
outros terceiros para os quais a divulgação é exigida por lei; e
a qualquer outra pessoa que tenha seu consentimento
para a divulgação.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■
■■

Tomamos as medidas cabíveis para proteger a confidencialidade
e a segurança de suas Informações Pessoais quando estas são
divulgadas a terceiros e procuramos garantir que os terceiros
as utilizem de acordo com as nossas instruções, a legislação
de privacidade aplicável e apenas para os fins para os quais
são divulgadas.

9. M
 INHAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
SERÃO DIVULGADAS OU
TRANSFERIDAS PARA O EXTERIOR?
Em alguns casos, os terceiros aos quais a South32 pode
divulgar suas Informações Pessoais podem estar localizados
fora de seu país de residência (por exemplo, em um serviço,
sistema ou servidor em nuvem), e podem estar sujeitos
a diferentes regimes de privacidade. Isto inclui as entidades
vinculadas à South32.
A South32 tem operações em diversos países em todo o mundo,
como Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Moçambique,
Singapura, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos da
América, e pode ser necessário compartilhar informações em
nossa rede para fins operacionais. Isso significa que, quando
coletamos suas Informações Pessoais, podemos processá-las
ou transferi-las para um país diferente daquele em que você
está localizado.
Quando exigido pela legislação aplicável, ao divulgarmos suas
Informações Pessoais no exterior, aplicaremos as salvaguardas
apropriadas para protegê-las e para que o destinatário trate
as informações de acordo com esta Política e todas as leis de
privacidade aplicáveis. Se você estiver no Espaço Econômico
Europeu ou no Reino Unido, você pode solicitar uma cópia das
salvaguardas que aplicamos para proteger suas Informações
Pessoais e direitos de privacidade nessas circunstâncias.
Para mais informações sobre a transferência de Informações
Pessoais e as salvaguardas aplicadas pela South32, entre em
contato conosco usando as formas de contato no final desta
Política.

10. Q
 UAIS SÃO OS MEUS DIREITOS
E COMO POSSO EXERCÊ-LOS?
Você pode solicitar acesso às suas Informações Pessoais retidas
pela South32 ou solicitar que sejam atualizadas ou corrigidas,
a qualquer momento, entrando em contato conosco através
das formas de contato abaixo.
Se você tiver uma conta ativa com nosso site de vagas
de emprego e continuarmos a processar suas Informações
Pessoais em conexão com essa conta, a qualquer momento,
você pode completá-las, atualizá-las ou retificá-las, acessando
sua conta através da seção de login do candidato em nosso
site. Você pode remover quaisquer das Informações Pessoais
que você nos forneceu através do site de vagas de emprego
da South32 a qualquer momento, entrando em contato
conosco através do nosso site de Contato.
Você também pode optar por não receber as comunicações
de marketing que enviamos, a qualquer momento. Você pode
exercer esse direito seguindo as instruções de cancelamento
de inscrição em tais comunicações.
Para proteger a integridade e a segurança das informações
retidas, podemos solicitar que você siga um procedimento
de acesso definido, que pode incluir passos para verificar
a sua identidade.
Não é cobrada nenhuma taxa para responder a uma solicitação
de acesso ou correção. No entanto, poderão ser cobradas
despesas razoáveis incorridas por nós (por exemplo, custos de
extração, pesquisa e cópia), a menos que sejamos obrigados,
sob lei aplicável, a fornecer as informações de forma gratuita.
Você será informado sobre isso antes de prosseguir.
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Responderemos a qualquer pedido de acesso dentro de um
prazo razoável (normalmente 30 dias ou conforme exigido
por legislação aplicável). Em alguns casos, não poderemos
fornecer as informações que você solicitou quando isso possa
interferir na privacidade de outros ou resultar em quebra de
confidencialidade. Nestes casos, você será informado das
razões pelas quais não poderemos atender à sua solicitação.
10.1 Informações Pessoais processadas no contexto
do(s) nosso(s) estabelecimento(s) no Reino Unido
Se processarmos suas Informações Pessoais no contexto
de nosso(s) estabelecimento(s) no Reino Unido (por exemplo,
se você for funcionário da South32 SA Investments Limited
ou da South32 SA Marketing Limited e/ou possuir ações
listadas na Bolsa de Valores de Londres) de acordo com as
leis de privacidade aplicáveis, além dos direitos acima você
também pode não aceitar o processamento de suas
Informações Pessoais, pedir-nos para restringir o
processamento de suas Informações Pessoais ou solicitar
a portabilidade de suas Informações Pessoais, quando
esses direitos forem disponibilizados a você por lei.
Da mesma forma, se coletarmos suas Informações
Pessoais com o seu consentimento, você pode retirar
seu consentimento a qualquer momento. Observe que
isso não afeta a legalidade de qualquer processamento
que tenhamos realizado antes de você ter retirado o seu
consentimento, nem afetará o processamento de suas
Informações Pessoais realizado com base em motivos
de processamento legal outros que os do consentimento.
Você pode exercer esses direitos a qualquer momento
entrando em contato conosco, utilizando as formas de
contato abaixo.

Se você não estiver satisfeito com nossa resposta, você pode
encaminhar sua reclamação à autoridade de proteção de dados
pertinente com jurisdição sobre o assunto em questão
(na Austrália, corresponde ao Office of the Australian
Information Commissioner (OAIC). Detalhes de contato
podem ser encontrados no site da OAIC www.oaic.gov.au).
Quando a legislação de proteção de dados do Reino Unido
for aplicável, você também tem o direito de apresentar uma
queixa à autoridade de proteção de dados local. Para mais
informações sobre com quem entrar em contato, consulte
a seção Privacidade do nosso site.

12. R
 EVISÃO E ATUALIZAÇÕES DESTA
POLÍTICA
Esta Política é revisada e atualizada periodicamente ou quando
ocorrerem mudanças regulatórias pertinentes. Visite o nosso
site https://www.south32.net para obter uma cópia da última
versão desta Política, sempre que desejar. Quando exigido
pela lei aplicável, iremos informá-lo de quaisquer alterações
relevantes através da publicação de uma notificação na
seção Privacidade do nosso site.

11. Q
 UEM POSSO CONTACTAR
SE TIVER UMA PERGUNTA
OU RECLAMAÇÃO?
Se você tiver uma pergunta, preocupação ou reclamação sobre
a forma com a qual tratamos suas Informações Pessoais ou se
você considerar que a South32 não cumpriu com esta Política
ou violou qualquer lei aplicável em relação ao gerenciamento
dessas informações, você pode fazer uma reclamação.
Qualquer dúvida, preocupação ou reclamação deve ser feita
por escrito:
Por e-mail: privacyofficer@south32.net
Este endereço de e-mail também pode ser usado como
nosso ponto de contato específico no Canadá e para entrar
em contato com nosso Assessor de Proteção de Dados em
Singapura e Assessor de Informações na África do Sul.
Por correio: Privacy Officer South32 Limited
Level 35, 108 St Georges Terrace
Perth WA 6000 Austrália
Contato no Reino Unido: Qualquer pergunta, preocupação
ou reclamação relacionada
às nossas atividades de
processamento no Reino Unido
pode ser enviada por e-mail para:
UKprivacyofficer@south32.net
A South32 irá analisar e responder à sua pergunta, preocupação
ou queixa assim que possível, geralmente dentro de 30 dias
após recebê-la.
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APÊNDICE A: TIPOS DE INFORMAÇÃO QUE COLETAMOS E PORQUE A UTILIZAMOS
A tabela a seguir enumera os tipos de informação / dados que coletamos e porque os utilizamos.
Em algumas jurisdições onde temos operações comerciais (por exemplo, no Reino Unido), precisamos informá-lo sobre nossa base
legal para o processamento de Informações Pessoais. Isso é definido onde necessário na tabela abaixo.
Tipo de Dados / Informações

Por que usamos essas informações?

Base legal RU/EEE

Acionistas / Investidores (existentes ou potenciais)
Informações de identificação: tais como
passaporte, imagem ou identificação nacional.

Para verificar sua identidade, aplicar due diligence Nossa obrigação legal
e registrá-lo(a) como acionista de acordo com
nossas obrigações legais e regulamentares.

Informações de contato: tais como nome, e-mail,
número de telefone e endereço.

Para registrá-lo(a) como acionista e contatá-lo(a) Nossa obrigação legal
para fornecer informações relevantes a você
como acionista da South32.

Informações de due diligence financeiras: tais
como, por exemplo, dados de condenações penais,
incluindo investigações, alegações ou ações penais
relacionadas à má conduta financeira.

Para aplicar a due dilligence financeira
adequada a fim de cumprir os requisitos
regulatórios e avaliar qualquer má conduta
financeira.

Nossa obrigação legal
ou interesses legítimos
e conformidade com os
requisitos regulatórios
relacionados a atos
ilícitos e desonestidade.

Nossos colaboradores (incluem nossos diretores, gerentes executivos, empregados e funcionários terceirizados (p. ex., mão de
obra temporária, funcionários de agências e funcionários cedidos temporiamente))
Observação: isto se aplica apenas aos nossos Colaboradores fora do Reino Unido. Se você estiver no Reino Unido, consulte o Aviso
de Privacidade para os nossos Colaboradores do Reino Unido / EEE, que pode ser encontrado na seção Privacidade do nosso site.
Dados de identificação: tais como nome, sexo,
fotografia, data de nascimento e identificação do
funcionário.

Para verificar sua identidade, negociar e assinar
N/A
um contrato com você ou autorizá-lo(a) a trabalhar
com a South32 ou em um estabelecimento da
South32.

Detalhes de contato: tais como endereço residencial Para verificar sua identidade, negociar e assinar
N/A
e comercial, número(s) de telefone, endereços de
um contrato com você ou autorizá-lo(a) a trabalhar
e-mail e detalhes de contato de emergência.
com a South32 ou em um estabelecimento da
South32.
Detalhes do emprego: tais como cargo/função,
localização do escritório, contrato de trabalho,
informações de treinamento, registros de
desempenho e disciplinares, procedimentos de
reclamação e relatórios de conduta de negócios,
horário de trabalho, registros de doença/férias,
informações sobre gestão de talentos, detalhes
da demissão ou pedido de demissão do emprego,
detalhes de promoções, transferências e
transferências temporárias.

Para continuar nosso contrato com você,
N/A
monitorar sua conformidade com nossas
políticas/padrões/procedimentos, fornecer
treinamento e benefícios e pagar a remuneração.

Histórico: tais como qualificações acadêmicas/
profissionais, escolaridade, CV/currículo de estudos,
competências linguísticas, dados sobre cônjuges
e dependentes, referências, dados do empregador
anterior e filiação a associações profissionais ou
sindicais.

Para aplicar a due diligence adequada, realizar
um contrato com você, realizar programas de
educação e treinamento, realizar atividades
de planejamento e previsão, autorizá-lo(a) a
realizar trabalhos com a South32 ou em um
estabelecimento da South32 e para outros
processos de negócios internacionais.

N/A

Informações sobre a equidade no emprego: tais
como raça e sexo (quando exigido pela lei local).

Para cumprir as obrigações estatutárias de
relatórios, de acordo com a legislação local
aplicável.

N/A
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Tipo de Dados / Informações

Por que usamos essas informações?

Base legal RU/EEE

Informações para avaliação do histórico: tais como
dados dos registros criminais, incluindo verificação
de antecedentes, informações/resultados médicos
pré-emprego, testes psicométricos, resultados de
testes de triagem de drogas e álcool, verificações
anticorrupção (incluindo informações sobre familiares
próximos), referências, verificação das qualificações,
dados relativos ao monitoramento de igualdade de
oportunidades, solicitações de indenização trabalhista
ou por doença de trabalho, resultados e registros de
monitoramento de saúde.

Para aplicar a due diligence adequada, realizar
um contrato com você, realizar programas de
educação e treinamento, realizar atividades
de planejamento e previsão, autorizá-lo(a)
a realizar trabalhos com a South32 ou em
um estabelecimento da South32 e para
outros processos de negócios internacionais.

N/A

Identificadores nacionais: tais como carteira
de identidade/passaporte nacional, certidão
de nascimento e situação de imigração/visto.

Para aplicar a due diligence adequada, celebrar N/A
um contrato com você, realizar programas de
educação e treinamento, realizar atividades
de planejamento e previsão, autorizá-lo
a realizar trabalhos com a South32 ou em um
estabelecimento da South32 e para outros
processos de negócios internacionais.

Informações financeiras: tais como dados
bancários, informações fiscais, retenções na fonte,
salários, benefícios, despesas, subsídios da empresa,
concessão de ações e de capital.

Para celebrar o nosso contrato com você
e fornecer-lhe benefícios e remuneração.

Informações de TI: informações necessárias para
fornecer acesso aos sistemas e redes de TI da
empresa, tais como endereços de IP, arquivos de log,
informações de contato e informações de login.

Para celebrar nosso contrato com você,
N/A
monitorar sua conformidade com nossas
políticas, realizar nossas operações de negócios
e gerenciar nossos ambientes de TI.

Outras informações relacionadas ao seu emprego:
tais como informações relacionadas a auditorias
internas, comunicações com você (incluindo notas
de reuniões e telefonemas), feedback ou respostas
a pesquisas que você nos fornecer.

Para cumprir nossas obrigações legais
e regulatórias e celebrar nosso contrato de
trabalho com você ou autorizá-lo a trabalhar
com a South32 ou em um estabelecimento
da South32.

N/A

N/A

Candidatos a emprego
Observação:
■■

■■

Aplica-se apenas a candidatos a emprego fora do Espaço Econômico Europeu (EEE) e do Reino Unido. Se você estiver
se candidatando a um emprego no Reino Unido, consulte o Aviso de Privacidade para os nossos Colaboradores no
Reino Unido / EEE, que está na seção Privacidade do nosso site.
Temos um site de ofertas de emprego. Quando você se inscrever, coletaremos suas Informações Pessoais específicas
de acordo com esta Política.

Informações de contato: tais como nome, e-mail,
número de telefone e endereço.

Para verificar sua identidade, ingressar em um
contrato de trabalho com você e responder
a consultas e solicitações.

N/A

Informações sobre escolaridade e qualificações:
tais como empregador anterior, detalhes da
escolaridade, referências, filiação a associações
profissionais e referências de terceiros.

Para avaliar a sua aptidão para o emprego
a que se candidatou e para celebrar um
contrato de trabalho com você.

N/A

Outras informações relacionadas ao possível
emprego: tais como informações coletadas de
questionários e/ou entrevistas, prévios à autorização,
verificações de antecedentes criminais, passaportes
e vistos, monitoramento de oportunidades iguais;
certificados de segurança, informações de saúde,
informações técnicas do uso de nosso site
(por exemplo, tipo de dispositivo, número de
identificador único dos dispositivos e tipo de
navegador).

Para cumprir nossas obrigações legais
e regulatórias e celebrar o nosso contrato
de trabalho com você.

N/A
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Tipo de Dados / Informações

Por que usamos essas informações?

Base legal RU/EEE

Parceiros de joint ventures e outros terceiros com os quais a South32 tem uma relação comercial - inclui fornecedores
(de bens e/ou serviços), parceiros comerciais, parceiros de joint ventures e coinvestidores.
Informações de contato: tais como nome, e-mail,
número de telefone, nome da empresa, endereço
comercial e número de telefone da empresa.

Para estabelecer uma relação de negócios com
terceiros. Para mantê-lo informado sobre nossas
atividades e atualizações, responder a quaisquer
consultas e solicitações, gerenciar e resolver
quaisquer reclamações ou problemas comerciais
ou legais, realizar atividades de planejamento
e previsão e para outros processos de negócios
internacionais.

Nossos interesses
legítimos

Funcionários de terceiros: tais como nome,
função/cargo, nacionalidade/naturalidade, número
de identidade nacional, tipo e percentagem de
propriedade.

Para aplicar a due diligence antes estabelecer
uma relação com o terceiro e/ou decidir se deve
continuar uma relação comercial com o terceiro.

Nossos interesses
legítimos ou obrigação
legal

Informações financeiras de due diligence
e de conformidade sobre os funcionários
pertinentes: tais como dados de condenações
penais, incluindo investigações, alegações ou
acusações graves relacionadas à má conduta
financeira ou de outra natureza.

Para aplicar a due diligence financeira e de
conformidade adequada, de forma a cumprir
os requisitos regulatórios, com o objetivo de
avaliar qualquer má conduta financeira e de
conformidade.

Nossos interesses
legítimos ou obrigação
legal e conformidade
com os requisitos
regulatórios
relacionados a atos
ilícitos e desonestidade

Clientes e outros usuários dos produtos e serviços da South32
Informações de contato e pagamento: tais como Para que possamos fornecer nossos produtos e
nome, e-mail, número de telefone, endereço, dados serviços a você, mantê-lo informado sobre nossas
de pagamento e bancários (se necessário)
atividades e atualizações, responder a quaisquer
dúvidas e solicitações, realizar análises e pesquisas
de mercado, gestionar e resolver quaisquer
reclamações ou problemas comerciais ou legais.

Para a celebração de
um contrato e em
nossos legítimos
interesses

Informações técnicas: tais como tipo de dispositivo,
número do identificador único dos dispositivos, tipo
de navegador e localização geográfica aproximada

Para monitorar a utilização dos nossos produtos
e serviços e avaliar, manter, atualizar e melhorar
os nossos produtos e serviços, realizar análises
e pesquisas de mercado, realizar atividades de
planejamento e previsão e outros processos
internos de negócios.

Nossos interesses
legítimos

Informações de contato: tais como nome, e-mail,
número de telefone, endereço e conteúdo de
consulta em texto livre.

Para responder às suas consultas e pedidos
e fornecer-lhe uma assinatura da nossa
newsletter

Nossos interesses
legítimos

Informações técnicas: tais como tipo de dispositivo,
número do identificador único dos dispositivos, tipo
de navegador e localização geográfica aproximada.

Para monitorar a utilização do nosso site e avaliá-lo, Nossos interesses
fazer sua manutenção, atualizá-lo e melhorá-lo, legítimos
realizar análises e pesquisas de mercado.

Visitantes do nosso site

Visitantes de nossos escritórios e locais físicos
Informações de identificação: tais como passaporte Para verificar sua identidade, permitir que você
ou forma de identificação nacional, nome, dados de
entre em nossos escritórios ou locais e aplicar
contato e informações sobre o empregador.
a due diligence adequada.

Nossos interesses
legítimos e, em algumas
circunstâncias, uma
obrigação legal

Informações obtidas durante a sua visita:
tais como, por exemplo, imagens de câmera de
segurança, informações sobre o registro do veículo,
registros de acesso e detalhes do registro.

Para permitir o seu acesso às nossas
instalações de acordo com as nossas políticas
e procedimentos de segurança e gestionar
e resolver quaisquer reclamações ou questões
legais ou comerciais, incluindo incidentes de
segurança.

Nossos interesses
legítimos e, em algumas
circunstâncias, uma
obrigação legal

Outras informações relativas à sua visita às
instalações: tais como resultados de testes de
drogas/álcool.

Para seguir e cumprir nossas práticas de saúde Seu consentimento
e segurança.
explícito
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