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CONFIDENCIAL 

Prezado(a) usuário, seja bem-vindo(a)! 

 

O presente documento tem por objetivo conferir transparência aos(às) 

candidatos(as) interessados(as) em oportunidades de trabalho junto ao escritório 

Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados, bem como demonstrar que 

atuamos de forma a proteger seus dados pessoais, em respeito e cumprimento à Lei 

nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  

Nessa Política de Privacidade você encontrará as seguintes informações: 

• Quem somos? 
• Dados pessoais e atividades de tratamento 
• Como seus dados pessoais chegam até nós? 
• Que dados pessoais tratamos e para quais finalidades utilizamos? 
• Qual é a base legal utilizada para o tratamento dos dados pessoais? 
• Dados pessoais sensíveis 
• Com quem compartilhamos dados? 
• Conheça seus direitos como Titular 
• Até quando seus dados serão mantidos? 
• Atualizações dessa Política de Privacidade 
• Entre em contato com nosso DPO (Encarregado de proteção de dados) 

 
Quem somos? 

ambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados  é um escritório 

de advocacia reconhecido pela alta especialização de seus 

profissionais. Sua relevância no cenário jurídico foi conquistada ao 

longo de 40 anos de exercício ininterrupto da advocacia por um de seus 

sócios fundadores, assim como pela excelente performance profissional dos 

demais sócios, conquistada nas últimas duas décadas. O escritório presta serviços 

de advocacia e consultoria para diversos setores da economia e para as mais 

variadas situações ligadas às relações sociais, tanto as que envolvam pessoas 

naturais quanto as que digam respeito a pessoas jurídicas, nac ionais ou 

estrangeiras. Além da advocacia em primeiro e segundo grau de jurisdição, 

o WYBL Advogados tem forte atuação no Supremo Tribunal Federal e no 

Superior Tribunal de Justiça, em casos complexos, estratégicos e de alto impacto.  

  

 

Dados pessoais e atividades de tratamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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De acordo com a LGPD, Você é considerado “titular” dos dados pessoais que se 

referem à sua pessoa e o identificam. 

Por definição legal, “dado pessoal” é toda e qualquer informação capaz de 

identificar um indivíduo – pessoa física – ou torná-lo de algum modo identificável, 

como por exemplo: nome, número de CPF, endereço de e-mail, etc. 

Para que o WYBL Advogados possa conduzir de forma plena seus processos 

seletivos para recrutamento de colaboradores , o contato com dados pessoais é 

essencial. Por essa razão, temos como prioridade respeitar a sua privacidade e 

conferir proteção a seus dados pessoais em todas as atividades de tratamento de 

dados que realizamos.  

Nesta Política de Privacidade, trazemos informações específicas quanto às 

atividades de tratamento de dados pessoais realizadas a partir do canal digital de 

comunicação “Trabalhe Conosco”, disponível em nosso site 

(https://trabalheconosco.vagas.com.br/wybl).  

 
Como seus dados pessoais chegam até nós? 

o WYBL Advogados não coleta de qualquer dado pessoal por meio do canal digital 
de comunicação “Trabalhe Conosco”, tampouco recebe currículos ou aplicações 
para oportunidades de trabalho por meio deste canal.  

Assim, toda a coleta de dados pessoais de candidatos interessados em 
oportunidades de trabalho ocorre unicamente por meio do site VAGAS.COM 
(https://www.vagas.com.br/), que permite aos interessados o cadastro de 
informações e currículo. 

A Política de Privacidade do WYBL Advogados não se aplica no ambiente de 
terceiros (inclusive em relação ao site VAGAS.COM). 

Por isso, incentivamos os candidatos interessados a conhecer a Política de 
Privacidade do VAGAS.COM (acessando o site 
https://www.vagas.com.br/politica-privacidade), especialmente a sessão “5. 
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS E COMPARTILHAMENTO COM NOVOS 
CONTROLADORES”. 

Nesta sessão, há explicação detalhada sobre como ocorre o compartilhamento 
de dados pessoais do VAGAS.COM para o WYBL Advogados.  

Ainda, informamos que o WYBL Advogados não coleta qualquer dado pessoal (i) 
sem a sua ciência prévia; (ii) de forma automatizada; ou (iii) por meio da 
importação de bases de dados de terceiros (como ferramentas de captação de leads, 
data brokers, etc), ressalvados os dados oriundos do VAGAS.COM. 

 

https://trabalheconosco.vagas.com.br/wybl
https://www.vagas.com.br/
https://www.vagas.com.br/politica-privacidade
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Que dados pessoais tratamos e para quais 
finalidades utilizamos? 

 
Assim, apenas os dados informados por Você ao VAGAS.COM é que serão 
compartilhados com o WYBL Advogados. Portanto, recomendamos que Você 
apenas informe ao VAGAS.COM os dados pessoais necessários e que se sinta à 
vontade para compartilhar. 

Os dados pessoais recebidos serão utilizados pelo WYBL Advogados para 
finalidades especificamente ligadas ao processo de recrutamento e seleção de 
talentos, até o momento prévio à efetiva contratação (se o caso), conforme 
atividades abaixo listadas: 

• Recrutamento e seleção de candidatos a oportunidades de trabalho 
previamente anunciadas pelo  o WYBL Advogados; 

• Manutenção de currículos aprovados por nossos recrutadores, porém não 
contratados, por 180 dias, para fins de eventual contratação durante no 
período acima;  

• Estabelecer comunicação direta com Você, a fim de transmitir ou solicitar 
informações a respeito do processo seletivo; 

 
Qual é a base legal utilizada para o  

tratamento dos dados pessoais? 

Em nosso canal digital de comunicação “Trabalhe Conosco”, seus dados pessoais 
apenas serão coletados e tratados caso Você nos autorize, fornecendo seu 
consentimento via VAGAS.COM. 

Por isso, frisamos a importância de que, além desta Política de Privacidade, Você 
também conheça a Política de Privacidade do VAGAS.COM (acessando o site 
https://www.vagas.com.br/politica-privacidade), pois neste documento estão 
dispostas todas as informações consideradas necessárias para conferir 
transparência quanto à forma como o tratamento de seus dados pessoais será 
realizado, inclusive com relação ao compartilhamento destes com o WYBL 
Advogados, manifestando seu consentimento, coletado pelo VAGAS.COM. 

IMPORTANTE: o consentimento fornecido pode ser revogado a qualquer tempo, 
caso Você não possua mais interesse em manter contato conosco. Para exercer o 
direito de revogação de consentimento, verifique os capítulos “Conheça seus 
direitos como Titular” e “Entre em contato com nosso DPO (Encarregado de 
proteção de dados)”. 

https://www.vagas.com.br/politica-privacidade
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Dados pessoais sensíveis 

Por definição legal, dados pessoais sensíveis são informações sobre um indivíduo, 
relacionadas a sua origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado 
a uma pessoa natural. 

O WYBL Advogados apenas coletará dados pessoais sensíveis por meio de nossos 
canais digitais de comunicação (Fale Conosco, Ouvidoria e Newsletter) caso Você os 
informe. O WYBL Advogados adverte que os processos de recrutamento e 
seleção de candidatos NÃO DEPDENDE da coleta de dados pessoais sensíveis e 
que NÃO RECOMENDAMOS QUE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS SEJAM 
INFORMADOS NOS FORMULÁRIOS DE COMUNICAÇÃO. 

Caso Você entenda necessário nos revelar dados pessoais sensíveis, recomendamos 
que outras formas de contato conosco sejam utilizadas.  

 

Com quem compartilhamos seus 
dados pessoais? 

O WYBL Advogados não compartilha seus dados pessoais com terceiros no âmbito 
de nossos canais digitais de comunicação.  

A submissão de currículos e a participação em nossos processos seletivos se dá 
mediante cadastro do interessado junto ao site VAGAS.COM, cuja política de 
privacidade pode ser acessada em: https://www.vagas.com.br/politica-
privacidade. Nós recomendamos fortemente que a Política de Privacidade seja 
lida pelos interessados em participar de processos seletivos do WYBL 

Advogados. 

 
Conheça seus direitos como Titular 

O WYBL Advogados valoriza a sua privacidade e procura conferir o mais alto grau 
de proteção aos seus dados pessoais, assegurando seus direitos como titular. Para 
isso, com base na LGPD, Você possui o direito de solicitar, a qualquer momento e de 
forma gratuita: 

https://www.vagas.com.br/politica-privacidade
https://www.vagas.com.br/politica-privacidade
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• Confirmação da existência de tratamento dos seus dados; 
● Acesso aos seus dados pessoais por nós armazenados; 
● Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
● Anonimização (tornar os dados anônimos, que deixam de ser associáveis a 

Você), bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com o disposto na legislação aplicável; 

● Revogação do seu consentimento (quando o caso) e exclusão dos dados 
pessoais nos termos da lei, sempre que possível; 

● Informações a respeito do compartilhamento e uso compartilhado de dados 
pessoais; 

O atendimento de seus direitos será realizado conforme os prazos previstos 
em lei, ou, não havendo prazo legal, em até 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento da solicitação. 

Para exercer qualquer direito, fazer qualquer solicitação ou tirar dúvidas 
quanto à proteção de dados pessoais, basta enviar um e-mail para 
dpo@wambier.com.br e falar diretamente com o nosso DPO (Encarregado de 
proteção de dados). 

Para que possamos atender às suas solicitações, pode ser necessário reter certas 
informações, tanto para fins de manutenção obrigatória de registro e evitar que 
terceiros se passem por Você quanto para que possamos fazer contato e, assim, 
atender sua solicitação e prestar as informações necessárias.  

Caso Você solicite a anonimização ou exclusão de seus dados, informamos que 
após isto não mais poderemos manter comunicação direta com Você. 
 

Até quando os dados serão mantidos? 

Em todos os processos seletivos conduzidos pela o WYBL Advogados, manteremos 
o seu currículo e dados pessoais armazenados pelo prazo de 180 dias. Isto nos 
permite: 

• Verificar se a vaga de trabalho foi preenchida em definitivo ou, caso não 
tenha sido, convocar outro(a) candidato(a) qualificado(a) para a vaga; 

• Convocar novos candidatos para outras vagas similares abertas durante ou 
após o processo seletivo para o qual o(a) candidato(a) se aplicou. 

Ainda, os dados pessoais poderão ser mantidos pelo tempo necessário para dar 
cumprimento a obrigações legais e/ou regulatórias. 

Caso Você queira revogar o consentimento fornecido para a coleta e tratamento de 
seus dados pessoais, entre em contato com nosso Encarregado de Proteção de Dados 
(DPO) enviando um e-mail para dpo@wambier.com.br e seus dados serão 
excluídos de nossos servidores, salvo se houver alguma razão legítima para a sua 
manutenção, conforme hipóteses acima (como eventual necessidade de 

mailto:dpo@wambier.com
mailto:dpo@wambier.com
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cumprimento obrigação legal) ou ainda se necessária a preservação destes para 
resguardo de nossos direitos ou de terceiros. 
 

Atualizações dessa política de privacidade 

O WYBL Advogados se reserva o direito de alterar essa Política de Privacidade a 
qualquer momento, sempre que necessário, em resposta aos desenvolvimentos 
legais e técnicos identificados. Por isso, recomendamos que Você verifique 
periodicamente esta página e a data da Política de Privacidade vigente, para tomar 
ciência de eventuais alterações desde a última vez que você acessou nosso site. 

Ao alterarmos nossa Política de Privacidade, sempre que possível, adotaremos as 
medidas cabíveis para informar todos os usuários, de maneira correspondente com 
o significado das mudanças que realizamos, de acordo com as leis aplicáveis. 
 

 

Entre em contato com nosso DPO 
(Encarregado de proteção de dados) 

Havendo dúvida em relação à nossa Política de Privacidade, ou necessidade de 
exercer seus direitos como Titular de dados pessoais, basta entrar em contato com 
nossa DPO (Encarregada de proteção de dados), Sra. Joanita Lima: 
 

• Por e-mail: dpo@wambier.com.br 
• Por correspondência: Rua Mariano Torres, 728, 11º Andar, Centro, 

Curitiba/PR, CEP 80060-120 
 

Por questões de segurança, solicitamos que em comunicações por e-mail não sejam 
informados dados de cartão de crédito ou dados sensíveis em seus e-mails. 
 

Curitiba, 7 de julho de 2021. 

 

Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados 

mailto:dpo@wambier.com

