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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA EDENPEOPLE PARA RECRUTAMENTO EXTERNO 
EdenPeople inclui o novo módulo de recrutamento externo da Edenred, cujo objetivo é facilitar e 
harmonizar a gestão de inscrições e potenciais futuros candidatos. O módulo de recrutamento externo é 
acessível aos seguintes tipos de titulares de dados: 

 Perspectivas
 Indicações
 Candidatos externos que desejam se candidatar a uma oferta de emprego publicada pela Edenred

Como parte dessa atividade, alguns de seus dados pessoais são processados pela Edenred. O objetivo desta 
política de privacidade é, portanto, informá-lo sobre os dados pessoais que coletamos no contexto do 
módulo de recrutamento externo e como os usamos. 

 
Identidade do controlador dos dados 
Edenred Brasil, cujo principal escritório está localizado em Av. das Nações Unidas, 7815 - Pinheiros, São 
Paulo - SP, 05425-070, é a controladora dos seus dados pessoais processados no EdenPeople. 

 

Categories of personal data collected 
A Edenred Brasil, como controladora de dados, informa que, por meio da EdenPeople, dependendo das 
categorias abaixo, coleta seus dados pessoais relacionados a: 

 Perspectivas
- Suas informações de identidade (ou seja, nome e sobrenome, etc.) 
- Suas informações de contato (ou seja, endereço de e-mail pessoal e número de telefone, etc.) 
- Informações sobre sua vida profissional (ou seja, currículo e nível de experiência, etc.) 

 

Seus dados pessoais podem ter sido coletados indiretamente, manualmente, pela Edenred através das 
seguintes formas: perfil do LinkedIn, candidato a agências externas, evento de rede, fórum universitário, 
perfil referido, sourcing em Job Boards ou candidatura anterior a um emprego. 

 
 Indicações

- Suas informações de identidade (ou seja, nome e sobrenome, etc.) 
- Suas informações de contato (ou seja, endereço de e-mail pessoal e número de telefone, etc.) 
- Informações sobre sua vida profissional (ou seja, currículo e nível de experiência, etc.) 

 
Seus dados pessoais foram coletados indiretamente pela Edenred por meio do processo de indicação, ou 
seja, um funcionário da Edenred sugeriu seu perfil para uma vaga em nossa empresa. 

 Candidatos externos
- Suas informações de identidade (ou seja, nome e sobrenome, etc.) 
- Suas informações de contato (ou seja, endereço de e-mail pessoal e número de telefone, etc.) 
- Informações sobre sua vida profissional (ou seja, currículo e nível de experiência, etc.) 
- Se você criou um, as informações da sua conta (ou seja, login, senha e, se for o caso, alertas de 
emprego) 
- As informações do seu candidato (ou seja, compensação solicitada, status da inscrição, etc.) 

Seus dados pessoais são coletados diretamente por meio do formulário de inscrição e durante as trocas que 
podem ocorrer como parte do processo de recrutamento. 
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Propósitos de Processamento 
Seus dados pessoais são processados pela Edenred Brasil para os fins de: 

 Gerenciamento de Perspectivas e Indicações
 

- Identificação de potenciais futuros candidatos 
- Incentivando inscrições para empregos na EdenPeople 

 Gerenciamento de Candidatos Externos 
- Permitir a conclusão bem-sucedida do processo de recrutamento 

- Verificar se o perfil do candidato corresponde às expectativas do cargo proposto 

- Verificar se o perfil do candidato externo atende aos critérios buscados para um futuro 
emprego (gestão do pool de candidatos) 

- Dar visibilidade aos candidatos sobre o acompanhamento e histórico de seu processo de 
candidatura 

- Comunicar aos candidatos sobre ofertas de emprego que possam ser do seu interesse 

- Permitir a conclusão bem-sucedida do processo de contratação 

- Garantir o cumprimento do processo de contratação com as obrigações legais 

Base Legal do processamento 
Essas atividades de processamento de dados pessoais são, respectivamente, legalmente fundamentadas 

em: 

 Perspectivas e Indicações 
 

É interesse legítimo da Edenred identificar futuros candidatos em potencial cujo perfil 

provavelmente seja do interesse dos recrutadores e incentivá-los a se candidatar a ofertas de 
emprego publicadas. 

 Candidatos Externos
 

- As necessidades pré-contratuais vinculadas ao processo de recrutamento (ou seja, verificação da 
adequação do perfil às necessidades da empresa) implicam no processamento de seus dados 
pessoais para gerenciar globalmente as etapas da inscrição e a avaliação da inscrição. 
- É legítimo interesse da Edenred comunicar ao candidato as ofertas de emprego que lhe possam 
interessar e identificar perfis que se enquadrem nos critérios pretendidos para um futuro 
emprego, pois permite otimizar o processo de recrutamento. 

 

Destinatários dos Dados Pessoais 
Os seus dados pessoais estarão acessíveis ao pessoal autorizado da Edenred SE, ou seja, os membros 
do Departamento de Recursos Humanos responsáveis pelo recrutamento e os gestores aos quais a 
oferta está anexada, cada um deles com direitos de acesso dedicados de acordo com o âmbito das suas 
necessidades -conhecer. 
Os seus dados pessoais não serão divulgados a terceiros, exceto, conforme necessário, às seguintes 
empresas, juntamente com as suas próprias subcontratadas, expressamente autorizadas pela Edenred 
Brasil para a execução do serviço prestado: 

 
- Edenred SE, a Sede da Edenred, para prestar assistência em matéria de manutenção, gestão 

administrativa, autorização, massloading, expurgo e exercício de direitos. 
- Workday Limited, fornecedora de soluções SaaS e Mercer EverBe, integradora, garantindo a 

manutenção e suporte técnico 
- ConvictionsRH, apoiando a equipe HRIS Run na implementação e manutenção do EdenPeople 

e suas futuras evoluções 
- Everbe, apoiando a equipe HRIS Run na implementação e manutenção do EdenPeople e suas 

futuras evoluções 
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Transferencia de Dados Pessoais 
 

A Edenred Brasil garante que seus dados pessoais coletados no âmbito da EdenPeople não serão 
transferidos para países não homologados ou considerados seguros pela ANPD (LGPD, Art. 33). 
No âmbito do apoio administrativo fornecido pela Workday, os seus dados podem ser transferidos para os 
EUA (em situações excepcionais para um assunto muito específico, quando o acesso a partir de um país 
europeu não é possível). 
Eles também podem ser transferidos para outras Unidades de Negócio da Edenred como parte do 
gerenciamento de uma solicitação de mobilidade interna. 

 

Retenção dos Dados Pessoais 
 

 Perspectivas e Indicações
Os seus dados pessoais são retidos pela Edenred Brasil durante 6 meses a partir do momento do 
registo efetuado pela equipe de recrutamento ou pelo funcionário Edenred de responsável. Se 
você decidir se candidatar a uma oferta, você se tornará um candidato externo e os períodos de 
retenção abaixo serão aplicados. 

 Candidatos Externos
As informações do candidato externo serão retidas pela Edenred Brasil por 2 anos a partir da 

data da última aplicação em um banco de dados de currículos, para que você possa ser 
contatado novamente se identificarmos novas ofertas que possam corresponder ao seu 
perfil. Se você criou uma conta de candidato, os dados vinculados à sua conta serão retidos 
pela Edenred Brasil por 2 anos a partir da última conexão da sua conta. Se você for recrutado 
pela Edenred e estiver envolvido na etapa de pré-contratação, os dados pessoais coletados 
para essa necessidade serão salvos em seu arquivo de funcionário. 

Uma vez atingidos esses prazos, seus dados pessoais são excluídos definitivamente. 
 

Exercer os direitos dos Titulares de Dados 
De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o direito de acessar, retificar e apagar seus 
dados. Sob certas circunstâncias e nas condições estabelecidas na LGPD, você também tem o direito de 
contestar e obter restrição da atividade de processamento de dados e o direito à portabilidade dos dados. 

 

Você pode exercer seus direitos nos enviando um e-mail (LGPD-BR@edenred.com) e anexando uma prova 
de identidade. 

 
Para qualquer outro tipo de solicitação ou reclamação, você pode entrar em contato com o Correspondente 
de Proteção de Dados enviando um e-mail para LGPD-BR@edenred.com 
Lembramos também que você pode apresentar uma reclamação sobre o processamento dos seus dados 
pessoais junto à autoridade local de proteção de dados pessoais, como a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados - ANPD (https://www.gov.br/anpd/pt-br ), no Brasil. 

 

****** 
Cookies 

 Cookies estritamente necessários para a página de carreira da Edenred:
 

Os cookies abaixo permitem que a página de carreira da Edenred funcione de forma otimizada e são 
processados pela Edenred Brasil, atuando como controlador de dados. Você pode se opor e excluí-los 
usando as configurações do seu navegador, no entanto, sua experiência de usuário pode ser prejudicada. 

 

Propriedade Nome Objetivo Retenção 

Workday PLAY_LANG Identifica o idioma selecionado Sessão 

Workday PLAY_SESSION 
Preserva os estados dos usuários nas 
solicitações de página 

Sessão 

Workday TS01292a30 
Cookie de segurança para proteger a 
infraestrutura da web de ataques de Sessão 

mailto:LGPD-BR@edenred.com
mailto:LGPD-BR@edenred.com
https://www.gov.br/anpd/pt-br
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  segurança  

Workday TimezoneOffset Define fuso horário Sessão 

Workday Wday_vps_cookie 
Cookie balanceador de carga para sessão 
pegajosa 

Sessão 

Workday enableprivacytracking Identifica o fechamento do banner do cookie Sessão 

 
Workday 

 
WorkdayLB_SAS 

Encaminha solicitações de uma única sessão 

para o mesmo servidor para consistência de 

serviço 

 

Sessão 

 
Workday 

 
TS01db906f 

Cookie de segurança para proteger a 
infraestrutura da web de ataques de 
segurança 

 

Sessão 

 

EDENPEOPLE PRIVACY POLICY FOR EXTERNAL RECRUITMENT 

 
EdenPeople includes Edenred's new external recruitment module, its objective being to facilitate and 
harmonize the management of applications and potential future candidates. The external recruitment 
module is accessible to the following types of data subjects: 

 Prospects
 Referrals
 External candidates wishing to apply for a job offer published by Edenred

As part of this activity, some of your personal data are processed by Edenred. The objective of this 
information notice is therefore to inform you about the personal data we collect in the context of the 
external recruitment module and how we use it. 
Identity of data controller 
Edenred Brazil, whose main office is located at Av. Das Nações Unidas, 7815 - Pinheiros, São Paulo - SP, 
05425-070, is the controller of your personal data processed at EdenPeople. 

 

Categories of personal data collected 
Edenred Brazil, as data controller, informs you that, through EdenPeople, depending on the categories 
below, it collects your personal data related to: 

 Prospects
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data may have been indirectly collected, manually, by Edenred through the 
following ways: LinkedIn profile, external Agencies Candidate, Networking Event, University 
Forum, referred profile, sourcing on Job Boards, or former application for a job. 

 
 Referrals

- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data have been indirectly collected by Edenred via the referral process, i.e. an 
Edenred employee has suggested your profile for an open position in our company. 

 

 External candidates
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 
- If you have created one, your account information (i.e. login, password and, if the case may 

be, job alerts) 
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- Your candidate information (i.e. compensation requested, application status, etc.) 

Your personal data are directly collected through the application form, and during exchanges that 
may occur as part of the recruitment process. 

 
Purposes of the processing 
Your personal data is processed by Edenred Brazil for the purposes of: 

 Prospects & Referrals management
 

- Identification of potential future candidates 
- Encouraging applications for jobs in EdenPeople 

 External candidate management 
- Enable the successful completion of the recruitment process 
- Checking that the candidate's profile matches the expectations of the proposed position 
- Checking that the external candidate's profile matches the criteria sought for a future job 

(Candidate pool management) 
- Give visibility to candidates regarding the follow-up and history of their application process 
- Communicating to the candidates about job offers that may be of interest to them 
- Allow the successful completion of the hiring process 
- Ensure compliance of the hiring process with legal obligations 

 
 

Legal basis of the processing 
Those personal data processing activities are respectively legally grounded on: 

 Prospects & Referrals
 

It is Edenred legitimate interest to identify potential future candidates whose profile is likely to be 
of interest to recruiters and to encourage them to apply for published job offers. 

 External candidates
 

- The pre-contractual needs linked with the recruitment process (i.e. verification of the 

suitability of the profile with the company's needs) imply the processing of your personal data 

to globally manage the application’s steps, and the application’s evaluation. 

- It is Edenred legitimate interest to communicate to the candidate about job offers that may 
be of interest to them and to identify profiles that could match the criteria sought for a future 
job, because it allows to optimize the recruitment process. 

 

Recipients of the personal data 
Your personal data will be accessible to the authorized personnel of Edenred SE, i.e. the Human Resources 
Department members in charge of recruitment and the managers to whom the offer is attached, each of 
them with dedicated access rights according to the scope of their need-to-know. 

Your personal data will not be disclosed to third parties except, as necessary, to the following companies, 
along with their own subcontractors, expressly authorized by Edenred Brazil for the performance of the 
service provided: 

- Edenred SE, the Headquarter of Edenred, to provide assistance regarding maintenance, 
administration management, authorization, massloading, purge and exercice of rights. 

- Workday Limited, the SaaS solution provider and Mercer EverBe, the integrator, both ensuring the 
maintenance and technical support 

- ConvictionsRH, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of 
EdenPeople and its future evolutions 

- Everbe, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople and 
its future evolutions 

 
Transfer of the personal data 
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Edenred Brazil guarantees that your personal data collected within the scope of EdenPeople will not be 
transferred to countries not approved or considered safe by ANPD (LGPD, Art. 33). 

 
As part of the administrative support provided by Workday, your data can be transferred to the USA (in 

exceptional situations for a very specific matter, when access from a European country is not possible). 
 

They can also be transferred to other Edenred Business Units as part of managing an internal mobility request. 
 
 

Retention of the personal data 
 

 Prospects & Referrals
Your personal data are retained by Edenred Brazil for 3 months from the time of the registration 
performed by the recruitment team or the Edenred employee referring. If you choose to candidate 
to an offer, you become an external candidate. The retention periods below will thus apply 

 
 

 External candidates
Your external candidate information will be retained by Edenred Brazil for 2 years from your last 
application date in a CV database, so that you can be recontacted if we identify new offers that 
could correspond to your profile. Please note that if you created a candidate account, the data 
linked to your account will be retained by Edenred Brazil for 2 years from the last connection to 
your candidate account. If you are recruited by Edenred and that you are involved in the pre-hiring 
step, the collected personal data for this need will be saved in your employee file. 

 

Once these periods are reached, your personal data are definitively deleted. 
 
 

Exercise of rights for data subject 

According to the General Data Protection Law, you have the right to access, rectify and delete your data. 
Under certain circumstances and under the conditions set out in the LGPD, you also have the right to 
challenge and obtain restriction on data processing activity and the right to data portability. 

 
You can exercise your rights by sending us an email (LGPD-BR@edenred.com) and attaching proof of 
identity. 

 

For any other type of request or complaint, you can contact the Data Protection Correspondent by sending 
an email to LGPD-BR@edenred.com 
We also remind you that you can file a complaint about the processing of your personal data with the local 
personal data protection authority, such as the National Data Protection Authority - ANPD 
(https://www.gov.br/anpd/pt- br), in Brazil. 

mailto:LGPD-BR@edenred.com
http://www.gov.br/anpd/pt-
http://www.gov.br/anpd/pt-
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****** 
Cookies 

 Cookies strictly necessary for the Edenred career page:
 

The cookies below enable Edenred career page to function optimally and are processed by Edenred Brazil, 
acting as data controller. You can oppose and delete them using your browser settings, however your user 
experience may be degraded. 

 
Put in place by Name Objective Retention 

Workday PLAY_LANG Identifies selected language Session 

Workday PLAY_SESSION Preserves users states across page requests Session 

Workday TS01292a30 
Security cookie to protect the web 
infrastructure from security attacks 

Session 

Workday TimezoneOffset Sets timezone Session 

Workday Wday_vps_cookie Load balancer cookie for sticky session Session 

Workday enableprivacytracking Identies the closure of the cookie banner Session 

Workday WorkdayLB_SAS 
Forwards requests for a single session to the 

same server for consistency of service 
Session 

Workday TS01db906f 
Security cookie to protect the web 
infrastructure from security attacks Session 
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