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Aviso de Proteção de Dados para candidatos a emprego 
 
A proteção de suas informações é muito importante para a Corning. Este aviso (doravante, o "Aviso de 
Proteção de Dados") tem a intenção de lhe informar como as informações, incluindo seus dados pessoais 
enviados, são coletadas, processadas e usadas ao se candidatar a um emprego na Corning. Coletivamente, 
essas informações são doravante designadas como "Dados de Solicitação de Emprego". 
 
As entidades da Corning lidarão com Dados de Solicitação de Emprego de acordo com a Política Global de 
Proteção de Dados da Corning (doravante, a "Política"), que foi elaborada em conformidade com as regras 
do "GDPR"1 (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e de acordo com todas as leis locais aplicáveis 
no(s) local(is) em que os Dados de Solicitação de Emprego são processados. Quando a legislação local 
exigir menos proteção do que a estabelecida pela Política, a Corning ainda assim processará os Dados de 
Solicitação de Emprego conforme estipulado na Política, disponível em 
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Corning_Incorporated_Internet_Data_P
rotection_Notice_GDPR_FINAL_PT-BR.pdf  
 
Coleta e uso de dados 
 
Todos os Dados de Solicitação de Emprego que você enviar são, em última instância, coletados pela 
Corning Incorporated, com sede em Corning, Nova York, EUA. Os Dados do candidato a emprego também 
são compartilhados com a entidade local relevante da Corning do país em que você está solicitando um 
emprego. A Corning Incorporated e a entidade local relevante da Corning (doravante, a "Corning") atuam 
como Controladoras conjuntas de dados2 em relação aos seus Dados de Solicitação de Emprego. 
 
A Corning processa Dados de Solicitação de Emprego com base em seu interesse legítimo como uma 
organização no recrutamento de empregados qualificados adequados para vagas de trabalho oferecidas. 
 

a. Quais tipos de informação processamos? 
 

Este Aviso de Proteção de Dados abrange todos os Dados de Solicitação de Emprego que você 
enviar à Corning, como: 

• Nome, endereço, endereço de e-mail, número de telefone ou outras informações de 
contato. 
• Informações contidas em seu currículo, CV, ou carta de apresentação, como experiências 
de trabalho anteriores, formação, prêmios e certificações, bem como outras informações 
que você fornecer para nossa avaliação. 
• Tipo de emprego procurado, salário desejado, disposição para transferências ou outras 
preferências de emprego. 
• Nomes e informações de contato de referências, se aplicável. 

 
É sua responsabilidade informar suas referências sobre o possível processamento de dados de suas 
informações antes de nos fornecer dados pessoais delas. 
 
A Corning não deseja receber e você não deve fornecer à Corning informações confidenciais, 
exclusivas ou patenteadas que tenha recebido de seus empregadores anteriores. 

 
b. Para quais fins serão usados os Dados de Solicitação de Emprego? 

                                                           
1 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 27 de abril de 2016 sobre proteção das pessoas 
naturais relativo ao processamento de dados pessoais e à livre circulação de tais dados, que revoga a Diretiva 95/46/CE 
2 Duas ou mais controladoras que determinam conjuntamente as finalidades e os e meios de processamento. 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Corning_Incorporated_Internet_Data_Protection_Notice_GDPR_FINAL_PT-BR.pdf
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Corning_Incorporated_Internet_Data_Protection_Notice_GDPR_FINAL_PT-BR.pdf
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Os Dados de Solicitação de Emprego que você fornecer serão usados para avaliar sua solicitação 
de emprego na Corning, confirmar suas informações e realizar verificações de referência, se e na 
medida permitida nos termos da lei aplicável, e para se comunicar com você e informar-lhe sobre 
oportunidades profissionais adicionais. 
 
Se você aceitar um emprego na Corning, as informações coletadas se tornarão parte do seu registro 
empregatício e serão usadas para fins de vínculo empregatício. 

 
c. Sua opção 

 
Fornecer seus Dados de Solicitação de Emprego é uma ação voluntária. No entanto, se você optar 
por não fornecer todos os Dados de Solicitação de Emprego necessários para sua solicitação, nossa 
capacidade de lhe considerar como candidato pode ser limitada. 

 
Divulgação 
 

a. Quem pode acessar seus Dados de Solicitação de Emprego? 
 

Seus Dados de Solicitação de Emprego podem ser acessados por: (i) empregados selecionados da 
Corning, com base na necessidade de conhecimento, como seus futuros gerentes em potencial, 
empregados do Departamento de recursos humanos e de TI (apenas para fins de manutenção); (ii) 
empregados selecionados de nossos prestadores de serviços externos que oferecem suporte à 
Corning na administração de inscrições para fins de recrutamento; e (iii) empregados de outras 
entidades da Corning, com base na necessidade de conhecimento, para fins de análise de possível 
vínculo empregatício. 

 
b. O que acontece quando seus Dados de Solicitação de Emprego ficam acessíveis a um destinatário 

localizado em outra jurisdição? 
 

A Corning é uma organização global, com negócios, entidades jurídicas, sistemas de TI, estruturas 
e processos de gestão que cruzam fronteiras. Algumas entidades da Corning estão localizadas fora 
da União Europeia. A transferência de seus Dados de Solicitação de Emprego será realizada de 
acordo com as Regras Corporativas Vinculantes do Corning Group 
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html. 
 
Os prestadores de serviços da Corning também podem estar localizados em jurisdições que não 
proporcionem um nível adequado de proteção nos termos das normas da UE. Em tais casos, a 
Corning protegerá a transferência de seus Dados de Solicitação de Emprego por meio de 
salvaguardas contratuais apropriadas, como as Cláusulas Contratuais Padrão da Comissão da União 
Europeia, da certificação Privacy Shield relativa a transferências para os EUA, quando aplicável, 
ou BCRs para Processadores. Você pode solicitar e receber uma cópia de tais documentos entrando 
em contato com o Departamento de Privacidade da Corning, conforme estipulado na seção "Fale 
conosco" abaixo. 
 
Por fim, a Corning não fornecerá Dados de Solicitação de Emprego a terceiros que não sejam os 
discutidos acima sem sua prévia autorização expressa.  

 
Retenção de dados 
 

http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html
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Os Dados de Solicitação de Emprego de candidatos à procura de emprego são mantidos enquanto o 
candidato estiver buscando ativamente um emprego na Corning. Os candidatos que não foram selecionados 
para requisições abertas serão mantidos em registro de acordo com os regulamentos locais. 

Seus direitos 
 
Você tem permissão para obter acesso seus Dados de Solicitação de Emprego e pode fazer solicitações 
razoáveis para corrigir, alterar ou excluir informações, quando estiverem imprecisas. Você também pode 
excluir suas solicitações anteriores a qualquer momento fazendo login na página da Web de solicitação de 
emprego da Corning em www.corning.com/careers. Também é possível exercer seus direitos para obter a 
portabilidade de seus dados pessoais ou solicitar a restrição do processamento de seus dados pessoais.  

Além disso, sempre que a Corning processar seus dados pessoais com base no interesse legítimo dela, você 
pode, a qualquer momento, opor-se a tal processamento por motivos legítimos relacionados à sua situação 
específica. 
 
Você pode exercer seus direitos supracitados ou fazer qualquer pergunta sobre o processamento de seus 
Dados de Solicitação de Emprego enviando uma solicitação para privacy@corning.com. 
 
Você também tem o direito de fazer uma queixa a uma autoridade supervisora se suspeitar que a Corning 
não está em conformidade com as regras de proteção de dados aplicáveis. Além disso, você pode encontrar 
nas BCRs da Corning http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html  
 (e, mais especificamente, nos Artigos 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 e Apêndice 2) os princípios de proteção de dados 
aos quais a Corning está sujeita e que você também pode exercer seu direito como beneficiário terceirizado. 
Se você for prejudicado de alguma forma devido ao processamento de seus dados pessoais, tem o direito 
de buscar reparação e, quando apropriado, receber uma indenização que possa ser ordenada por um tribunal 
ou autoridade supervisora competente, ou conforme decidido de acordo com o mecanismo interno de 
reclamações da Corning, se usado. 
 
Fale conosco 
 
Encontre aqui a lista das entidades da Corning, juntamente com os seus Detalhes de contato 
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf 
 
Para quaisquer consultas, reclamações ou preocupações relacionadas à proteção e privacidade de seus dados 
pessoais, entre em contato com o Departamento de privacidade da Corning:  
 
One Riverfront Plaza 
MP-HQ-W1-Z12 
Corning, NY 14831 
(607) 974-9000, EUA  

Privacy@corning.com  
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