
 
1. Autorização de guarda e arquivo de dados pessoais.   

Agradecemos o seu interesse em fazer parte da nossa equipe. A 
FUNDAÇÃO TOLEDO está sempre à procura de profissionais inovadores e 
talentosos, e ao fornecer seus dados, você concorda em disponibilizá-los ao 
banco de vagas da FUNDATO com a finalidade prevista no artigo 7º, incisos I e 
V, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) - Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais.  

Os dados constantes do banco de dados da FUNDATO só serão utilizados 
pelo departamento de gestão de pessoas, com a finalidade de análise para 
participações em processos seletivos, sendo mantidos durante o período de 
análise de currículos. 

O envio do seu currículo é de sua livre e espontânea vontade e será 
analisado pela nossa equipe. Se houver interesse entraremos em contato com 
você, caso isso não ocorra, seu currículo ficará arquivado em nosso banco de 
dados para futuras consultas. O simples recebimento de seu currículo, não nos 
obriga nem nos compromete a contratar, admitir, estagiar, treinar ou efetuar 
qualquer atividade correlata. 
 

2. Política de privacidade. 
  A política de privacidade é o conjunto de regras que determina o 
tratamento destinado a todas as informações que você fornece quando preenche 
os dados cadastrais. Essas regras são fixadas e obedecidas pela Fundação 
Toledo, conforme previsto na Lei nº. 13.709/2018.  
 

3. Coleta e uso das informações. 
  Quando você se cadastra no site da Fundação Toledo, algumas 

informações devem ser obrigatoriamente fornecidas. É o caso, por exemplo, 
nome completo, telefone e endereço de e-mail, entre outros.  Outro campo que 
deverá ser preenchido por você é o “aceito", demonstrando sua concordância 
com nossa política de privacidade, conforme prevê o artigo 8º da Lei nº 
13.709/2018. 

  Sem o preenchimento destes campos, será impossível fazer o cadastro. 
É interessante, portanto, preencher todos os campos. A FUNDATO somente 
usará as informações coletadas para personalizar ao máximo o atendimento às 
suas necessidades. Todos os dados que você informar não serão comunicados 
a terceiros sem a sua autorização expressa. 

  Em caso de dúvidas sobre o armazenamento de dados, entrar em contato 
com: contato@fundato.org.br. 
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