Global Talent Acquisitions - Terms and Conditions Portuguese

Confirmo que as informações que forneci nesta candidatura são verdadeiras e estão corretas, e entendo
que a Sanofi irá confiar nelas para tomar decisões sobre a minha candidatura.
Concordo que a Sanofi pode usar os meus dados pessoais fornecidos no formulário de candidatura, tais
como nome, endereço, histórico de trabalho, etc. recolhidos neste site apenas para fins de recrutamento.
Se a minha candidatura for bem sucedida, os meus dados pessoais poderão ser processados para o meu
arquivo de empregado pela área de recursos humanos da Sanofi, bem como por terceiros que prestam
assistência à Sanofi no processo de recrutamento (tais como agências que nos ajudam na triagem e
entrevistas de potenciais funcionários, fornecedores de programas de remuneração e benefícios, etc.). Se
eu fornecer informações pessoais sobre terceiros, tais como árbitros/mediadores, confirmo que os tenho
informado previamente e recebi sua permissão para fazê-lo.
Concordo que os meus dados pessoais podem ser mantidos em arquivo por até dois anos para serem
considerados para outras vagas.
Concordo, além disso, que os meus dados pessoais podem, se necessário para os fins acima referidos,
serem transferidos para afiliadas da Sanofi e / ou fornecedores terceiros em todo o mundo, bem como
para autoridades reguladoras ou conforme exigido por lei, mas que a Sanofi garantirá que as minhas
informações pessoais sejam adequadamente protegidas, mediante a aplicação de salvaguardas
específicas.
A Sanofi irá exigir contratualmente que fornecedores terceiros acima descritos processem os meus dados
pessoais de acordo com a finalidade, o regulamento de proteção de dados relevante e dentro dos limites
sob os quais os dados pessoais relevantes foram originalmente recolhidos. A Sanofi não compartilhará os
meus dados pessoais, a menos que seja exigido por lei ou regulamento.
Posso, em qualquer altura, iniciar a revogação do meu consentimento e eliminar toda a minha informação
pessoal utilizando a Função de Limpeza self-service existente na minha conta pessoal do site de Carreiras
externo da Sanofi. Posso, também a qualquer momento, entrar em contacto com a Sanofi para aceder ou
editar a minha informação pessoal ao enviar um e-mail para MyApplicationData@sanofi.com. Tenho
consciência que se eu retirar a minha candidatura, a mesma já não será considerada pela Sanofi.
Lionel de SOUZA
Chief Data Protection Officer
54 rue La Boétie
Paris- France
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