
Polí%ca de Privacidade 

Nós da SINGU SERVIÇOS DE BELEZA E TECNOLOGIA S.A. (“Singu”) nos preocupamos com a 
preservação da privacidade de nossos clientes, des:natários, candidatos, empregados, assim como 
quaisquer outros indivíduos (a seguir denominados simplesmente “Usuários”) que interajam com 
o soAware e aplica:vo Singu e com o conteúdo hospedado no domínio www.singu.com.br (a 
seguir denominados conjuntamente “Plataformas”). 

Em um mundo globalizado, reforçamos nosso comprome:mento com os mais altos padrões é:cos, 
comprometendo-nos com a proteção dos dados pessoais, em respeito à legislação per:nente. 

Assim sendo, optamos por inserir nesta polí:ca determinados conceitos vinculados à privacidade, 
muito importantes para que você possa analisar adequadamente e tomar a decisão adequada 
acerca do compar:lhamento de seus dados com a nossa empresa.  

Este documento deve ser lido em conjunto com os nossos Termos de Uso, disponíveis em hSps://
www.singu.com.br/profissionais/termos-e-condicoes-gerais-profissional e hSps://
www.singu.com.br/profissionais/termos-de-uso, os quais contêm uma visão geral das Plataformas 
e dos serviços ofertados pela Singu. 
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par:r daí, possam iden:ficá-la, indicam que as obrigações vinculadas à privacidade deverão ser 
observadas. 

Como se vê, a Lei entende que dados pessoais são aqueles que possam iden:ficar o :tular, direta 
ou indiretamente. 

Como exemplos, podemos mencionar o nome, RG, CPF, e-mail, cookies - cujo conceito está 
iden:ficado neste documento -, endereço IP de seu disposi:vo, dentre outras informações. 

Quais são os dados pessoais que coletamos? 
Para atender de forma regular e adequada os Usuários das Plataformas Singu, são tratados os 
seguintes dados pessoais: 

I – Dados Pessoais coletados para contratação do serviço e acesso às Plataformas Singu: 

Nome Completo 

E-mail 

Telefone 

Data de nascimento 

Sexo 

II – Dados Pessoais de pedidos coletados pelas Plataformaspelo aplica:vo:  

Nome 

Endereço 

Nome completo do :tular do cartão de crédito 

Número do cartão de crédito 

III – Dados Pessoais coletados das profissionais enquanto possíveis parceiras (lead): 

Nome Completo 

Endereço completo 

CPF 

E-mail 

Telefone 

Tempo de profissão 

Curso de formação ou especialização 

Profissão 

IV – Dados Pessoais coletados durante o cadastro defini:vo das profissionais: 

Sexo 



Nome do pai 

Nome da mãe 

RG com data de expedição e órgão emissor 

Nacionalidade 

Naturalidade 

Como nós conseguimos os dados pessoais? 
Nós u:lizamos apenas bases de dados legí:mas, o que significa que obedecemos às regras da Lei 
Geral de Privacidade de Dados (“LGPD”). Para prestar nossos serviços, obtemos dados pessoais, 
diretamente ou indiretamente, das seguintes formas: 

Informações disponibilizadas pelos Usuários quando preenchem os dados para se 
cadastrarem nas Plataformas; 

Informações ob:das por meio de pesquisas conduzidas pela Singu em outras plataformas, 
tais como Google Forms, Survey Monkey, dentre outras; 

Coleta automá:ca de dados por meio de Iden:ficadores online, como dados de cookies, 
endereços IP, :po de disposi:vo e de navegador, localização geográfica aproximada, dentre 
outros. 

Como nós u<lizamos os dados pessoais? 
Nós u:lizamos os dados apenas para prestar serviços e viabilizar a u:lização das Plataformas pelos 
Usuários. 

Nesse sen:do, seus dados podem ser u:lizados apenas para: 

Cadastro e criação de usuário das Plataformas 

Para permi:r seu cadastro nas Plataformas e, consequentemente, a criação de usuário e 
gerenciamento da respec:va conta. 

UGlização das Plataformas 

Para permi:r uma experiência personalizada na u:lização das Plataformas, assim como 
para trazer qualidade e eficiência para todos os Usuários. 

E-mail markeGng 

Para a administração, estratégia, organização e envio de mensagens de marke:ng, 
informa:vos, newsleSers, conforme as preferências estabelecidas pelos Usuários. 

Quais as bases legais para o tratamento de dados? 
Bases legais, de maneira resumida, são as razões pelas quais os dados pessoais são tratados.  

Assim, em toda e qualquer operação que envolva dados pessoais, u:lizamos uma das seguintes 
bases legais para o seu tratamento: 



Consen:mento livre e específico do :tular dos dados pessoais; 

Cumprimento de obrigação norma:va, seja ela legal ou regulatória; 

Execução de contrato em prol do :tular dos dados pessoais; 

Exercício regular de direitos em processo judicial, administra:vo ou arbitral; 

Legí:mos interesses do controlador ou de terceiros, sempre respeitados os direitos dos 
:tulares; ou 

Proteção do crédito, conforme a legislação per:nente. 

Inclusive, nas hipóteses em que tratamos os dados pessoais com base em seu consen:mento ou 
no legí:mo interesse, todo e qualquer :tular pode solicitar que o tratamento seja interrompido, 
conforme procedimento disposto nessa própria polí:ca. 

E os dados pessoais dos candidatos? 
A fim de atrair os melhores talentos, nós da Singu precisamos tratar os dados pessoais das pessoas 
que se candidatam às vagas divulgadas. 

Nesse procedimento, nós coletamos os seguintes dados: 

Todos esses dados são tratados com base na execução de procedimento preliminar ao contrato, 
cumprimento de obrigação legal ou, ainda, no legí:mo interesse. 

Inicia<vas de diversidade e inclusão 
Nós da Singu nos preocupamos com a diversidade e a inclusão no ambiente corpora:vo. 

Para tanto, perguntamos aos nossos candidatos sobre o local de origem, iden:dade de gênero, 
orientação sexual e etnia. 

Todas essas perguntas são completamente faculta:vas e os candidatos podem escolher se desejam 
responder. 

Compar<lhamento de dados 
Podemos compar:lhar seus dados nas seguintes hipóteses: 

Prestadores de Serviços 

Usamos prestadores de serviços terceirizados para nos ajudar a administrar certas a:vidades e 
serviços em nosso nome, como hospedagem de dados, soluções para envio de comunicações, 

Nome civil 

Nome social 
Telefone 
Pais de origem 
CPF 
Qualificação como PCD 

Data de nascimento 
Endereço de residência 
Formação acadêmica 
Experiência profissional 
Forma como encontrou a vaga 
Se foi indicado 



recrutadores externos, fornecimento de anúncios e rastreamento da eficácia de campanhas de 
marke:ng. 

Órgãos e enGdades governamentais 

Em cartas situações, devemos compar:lhar certos dados pessoais para cumprir com a legislação 
aplicável ou para exercício de direitos em processos judiciais ou administra:vos. 

Proteção dos sistemas da Singu 

Precisamos compar:lhar dados pessoais, ainda, para proteger os nossos Usuários, como, por 
exemplo, para evitar tenta:vas de fraude em nossos servidores ou para manter a funcionalidade 
nos nossos sistemas de proteção. 

Cookies 
Para fins de o:mizar a experiência do usuário, nós u:lizamos Cookies em nossos navegadores. 

Como mantemos os dados pessoais seguros? 
Adotamos medidas técnicas, Xsicas e organizacionais rigorosas para proteger toda e qualquer 
informação sob nossa guarda, inclusive os dados pessoais que coletamos, atendendo sempre aos 
mais altos padrões de segurança 

No entanto, é importante notar que, embora tenhamos tomado medidas rigorosas para proteger 
os dados pessoais, nenhum site, produto, disposi:vo, aplicação online ou transmissão de dados ou 
sistema informá:co é completamente seguro. Ademais, a segurança dos dados pessoais também 
depende da adoção de medidas razoáveis pelo próprio Cliente no uso de seus disposi:vos e 
soAwares, especialmente no que diz respeito ao e-mail e senha u:lizados para auten:cação na 
Plataforma. 

O que são cookies? Cookies são pequenos arquivos de texto, os quais são 
coletados durante o uso dos mais diversos navegadores. Esses 
registram informações sobre comportamento e preferência 
no uso na internet, sendo u:lizados para personalizar sua 
experiência.

Por que usamos cookies? U:lizamos cookies para melhor adaptar as plataformas aos 
seus interesses e necessidades, bem como para coletarmos 
informações sobre a sua u:lização, auxiliando a melhorar sua 
estrutura e u:lização.

Quais os Gpos de cookies? A Singu u:liza de sessão, primários, necessários e de 
terceiros.

Posso regular a sua uGlização? Sim, você pode adaptar essas preferências e, inclusive, 
bloqueá-las, bastando acessar os links apropriados nas 
Plataformas. 



Quais são os seus direitos? 
A Lei Geral de Proteção de Dados coloca uma série de direitos em favor dos :tulares dos dados 
pessoais, inclusive aqueles que esse pode exercer diretamente em face daqueles que realizam as 
operações de tratamento. 

Dessa forma, o :tular poderá solicitar diretamente quaisquer dos direitos a seguir listados: 
confirmação da existência de tratamento; 

acesso aos dados pessoais; 

correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos; 

portabilidade dos dados pessoais, observado os segredos comerciais; 

eliminação dos dados pessoais tratados com o consen:mento do :tular; 

informação sobre o compar:lhamento de dados com en:dades públicas ou privadas; 

informação sobre a possibilidade de não fornecer consen:mento e suas consequências; e 

revogação do consen:mento, caso aplicável. 

Fale conosco 
Para o atendimento a quaisquer dúvidas envolvendo tratamento e privacidade de dados, a Singu 
disponibiliza um canal direto de contato com o seu Encarregado de Proteção de Dados. Para ter 
acesso, basta clicar aqui.
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