
 

  
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARA EMPREGADOS DA 
ARCOS DOURADOS 

 
A Arcos Dourados Comércio de Alimentos S.A. (“Arcos Dourados”) está comprometida com a 
conscientização de seus empregados (“Empregados” ou “você”), bem como de cônjuges e/ou 
dependentes e agregados de Empregados, em relação a seus respectivos dados pessoais coletados, 
utilizados, armazenados ou de outra forma tratados no contexto da relação empregatícia entre a Arcos 
Dourados e o Empregado. Por isso, apresentamos nossa política de privacidade (“Política de Privacidade”), 
que tem por objetivo fornecer informações claras e precisas aos Empregados, cônjuges e/ou dependentes 
de Empregados acerca do tratamento de dados pessoais realizado pela Arcos Dourados. 
 
O presente documento visa apresentar de forma objetiva as características e hipóteses de tratamento de 
seus dados pessoais. Para mais informações acerca do tratamento de dados pessoais realizado no âmbito 
das atividades da Arcos Dourados, entre em contato com a área de Recursos Humanos da Arcos Dourados 
ou com o Encarregado de Proteção de Dados da Arcos Dourados. 
 
Quem é o controlador de seus dados pessoais? 
A Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.591.651/0001-
43, com sede na Alameda Amazonas, nº 253, Alphaville, na Cidade de Barueri/SP, empresa com quem 
você firmou o seu contrato de trabalho, é a controladora de seus dados pessoais. Para fins da legislação 
aplicável, “controlador” é a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Além 
disso, conforme será detalhado na presente Política de Privacidade, os seus dados pessoais poderão ser 
compartilhados com empresas parceiras da Arcos Dourados para fins de uso de serviços de tecnologia da 
informação, de gestão do contrato de trabalho e/ou gestão de benefícios aos empregados e dependentes, 
hipóteses em que tais empresas também poderão ser controladora de seus dados pessoais. 
 
Dados pessoais que tratamos 
A Arcos Dourados necessita tratar dados pessoais para fins de cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, gestão do contrato de trabalho, processamento de remuneração, bem como realização de 
outros pagamentos e benefícios exigidos pela legislação aplicável.  
 
A Arcos Dourados ainda poderá tratar seus dados pessoais conforme os interesses legítimos da Arcos 
Dourados na administração e gestão de seus Empregados e seu negócio. 
 
Para além dos dados coletados durante o processo de recrutamento e seleção de candidatos (a esse 
respeito vide a “Política de Privacidade para Candidatos a Posições de Trabalho” da Arcos Dourados), os 
tipos de dados pessoais que a Arcos Dourados trata podem incluir, mas não se limitam a: 
 

• Nome, informações residenciais, informações profissionais, data de nascimento, sexo, raça, 
nacionalidade, telefone residencial, celular, e-mail pessoal e demais dados cadastrais que possam 
constar do currículo profissional do Empregado, para fins de gestão do contrato de trabalho e 
registro do Empregado; 

• Documento(s) de identificação, tais como RG, CPF, CNH e CTPS, bem como a digitalização de cada 
documento para fins de registro; 

• Cópia de certidão de casamento ou escritura de união estável, conforme aplicável, certificado 
militar, cópia do comprovante de residência, comprovante de escolaridade e demais certificados 
profissionais para fins de registro; 



 

  
 

• Cópia dos documentos de identificação social (e.g. NIS, PIS, PASEP e NIT) para fins de registro do 
Empregado; 

• Informações de saúde como histórico e diagnóstico médico, laudo de prontuário médico, exame 
médico ocupacional e atestado de saúde ocupacional para fins de registro e/ou cumprimento de 
obrigação legal ou regulatória (o que inclui controle de afastamentos e de ausências); 

• Indicação da deficiência dos Empregados que se enquadram no conceito de “pessoas com 
deficiência” – PCD, para fins de registro e/ou cumprimento de obrigação legal ou regulatória; 

• Informações sobre seu cargo/departamento, salário, matrícula, desempenho no trabalho, 
remuneração e histórico profissional para fins de acompanhamento de sua performance e gestão 
do contrato de trabalho;  

• Dados biométricos, para controle de acesso predial e/ou controle de ponto, por exemplo; 

• Dados de sua conta bancária para fins de gerenciamento de folha de pagamentos; 

• Dados de filiação sindical, para gerenciamento de repasses de contribuições sindicais (se 
aplicável); 

• Dados de cônjuges e/ou dependentes ou beneficiários de Empregados, tais como nome completo, 
número do RG e CPF, declaração escolar e cópia da carteira de vacinação para fins de 
gerenciamento de benefícios e da legislação trabalhista aplicável; 

• Informações de identificação e e-mail para fins de organização de treinamentos internos;  

• Dados necessários para condução de investigações internas e compliance;  

• Informações eventualmente coletadas durante a condução de atividades de monitoramento de 
e-mail corporativo;  

• Imagens coletadas através de sistema de vídeo de vigilância e segurança; e 

• Informações sobre interesses e habilidades que você deseja desenvolver, para fins de uso da 
plataforma de integração da Arcos Dourados. 
 

O Empregado está ciente que a Arcos Dourados coletará os dados pessoais de seu cônjuge e/ou 
dependentes para fins de cumprimento de obrigação legal e gestão de benefícios. No caso de tratamento 
de dados de crianças e adolescentes, o Empregado declara que é um dos pais ou responsável legal e 
consente com o tratamento dos dados pessoais de tais titulares de dados na medida do exigido pela 
legislação aplicável. Em caso de dúvidas a esse respeito, favor entrar em contato com a área de Recursos 
Humanos da Arcos Dourados ou com o Encarregado de Proteção de Dados da Arcos Dourados. 
 
Com quem compartilhamos seus dados pessoais? 
A Arcos Dourados poderá compartilhar seus dados pessoais com terceiros ou parceiros de negócios que 
sejam relevantes para fins de uso de serviços de tecnologia da informação, gestão do contrato de emprego 
e gestão de benefícios. Referido compartilhamento ocorre com base nos seguintes critérios e para as 
finalidades descritas abaixo.  
 

• Prestadores de serviços ou parceiros comerciais: Podemos compartilhar seus dados pessoais com 
prestadores de serviços contratados pela Arcos Dourados ou parceiros comerciais para fins de: 
(a) fornecimento de software de RH, sistemas utilizados pelo Empregado no desempenho de suas 
funções e/ou outra tecnologia da informação relacionada à gestão de relacionamento ou 
treinamento de Empregados, (b) concessão e gerenciamento de benefícios (tais como vale 
transporte, vale alimentação/refeição, assistência médica, plano odontológico, seguro de vida e 
empréstimo consignado), (c) condução e emissão de atestados e exames médicos, (d) 
gerenciamento de afastamento do trabalho; (e) gestão da pesquisa de clima, (f) registro de 



 

  
 

denúncias no Canal de Ética e/ou defesa em processos administrativos ou judiciais em face da 
Arcos Dourados, dentre outros.  

 

• Requisição de autoridade competente: A Arcos Dourados ainda poderá compartilhar seus dados 
pessoais com terceiros (incluindo órgãos governamentais) a fim de responder a investigações, 
medidas judiciais, processos judiciais ou investigar, impedir ou adotar medidas acerca de 
atividades ilegais, suspeita de fraude ou situações que envolvam ameaças em potencial à 
segurança física de qualquer pessoa ou se de outra maneira exigido pela legislação. 
 

• Novos negócios: Se a Arcos Dourados estiver envolvida em uma fusão, aquisição ou venda de 
todos ou de parte de seus ativos, seus dados pessoais poderão ser transferidos para a empresa 
ou pessoa adquirente. Em circunstâncias nas quais a identidade do controlador de seus dados 
pessoais se alterar como resultado de qualquer transação, você será notificado de quaisquer 
escolhas que possa ter acerca de seus dados pessoais. 
 

• Empresas do grupo econômico: Seus dados pessoais poderão ser compartilhados com as demais 
empresas do grupo econômico da Arcos Dourados (por exemplo, com a entidade da Arcos 
Dourados localizada na Argentina), para fins de reporte das atividades da Arcos Dourados no 
Brasil, avaliação da performance dos Empregados no Brasil, bem como para aprovação de 
promoções profissionais.  

 
Transferências de seus dados pessoais para fora do Brasil 
A Arcos Dourados poderá transferir alguns de seus dados pessoais a prestadores de serviços localizados 
no exterior, incluindo prestadores de serviços em nuvem. 
 
Quando seus dados pessoais forem transferidos para fora do Brasil pela Arcos Dourados, a Arcos Dourados 
adotará medidas apropriadas para garantir a proteção adequada de seus dados pessoais em 
conformidade com os requisitos da legislação aplicável de proteção de dados, incluindo por meio da 
celebração de contratos apropriados de transferência de dados com terceiros de seus dados pessoais 
quando exigidos. 
 
Por quanto tempo vamos reter seus dados pessoais? 
Armazenamos e mantemos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do 
tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; ou (iii) pelo tempo necessário a preservar 
o legítimo interesse da Arcos Dourados. Assim, trataremos seus dados, por exemplo, durante os prazos 
prescricionais aplicáveis ou enquanto necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. 
 
O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos: 
 

• Quando a finalidade pela qual os dados pessoais do Empregado foram coletados for alcançada 
e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal 
finalidade; 
 

• Quando o Empregado estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento e a exclusão de 
seus dados pessoais e o fizer; e 
 



 

  
 

• Quando houver uma determinação legal neste sentido. 
 
Nesses casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela 
legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados pessoais serão eliminados. 
 
Favor entrar em contato com a área de Recursos Humanos da Arcos Dourados ou com o Encarregado de 
Proteção de Dados da Arcos Dourados em caso de atualização ou correção de quaisquer erros nos dados 
pessoais que a Arcos Dourados tratar sobre você.  
 
Seus direitos em relação aos dados pessoais que tratamos sobre você 
Você terá determinados direitos em relação aos seus dados pessoais. Tais direitos incluem, mas não se 
limitam a: 
 

• Receber informações claras e completas sobre o tratamento de seus dados pessoais, incluindo 
sobre as hipóteses de compartilhamento de dados pessoais;  

• Solicitar o acesso a seus dados pessoais e/ou a confirmação da existência de tratamento de dados;  

• Solicitar que retifiquemos quaisquer dados pessoais imprecisos, incompletos e desatualizados; 

• Se opor às atividades de tratamento, solicitar a anonimização e eliminação de dados pessoais, em 
circunstâncias específicas e a depender da finalidade do tratamento; 

• Solicitar a portabilidade de seus dados pessoais, a depender da finalidade do tratamento; 

• Revogar o consentimento a qualquer momento, quando a Arcos Dourados tratar seus dados 
pessoais com base no consentimento; e 

• Solicitar a revisão de decisões automatizadas que possam afetar seus interesses. 
 

Você poderá exercer tais direitos mediante contato com o Encarregado pelo e-mail 
privacidade.lgpd@br.mcd.com. 
 
Proteção de dados pessoais 
A Arcos Dourados utiliza medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger seus dados 
pessoais contra tratamento desautorizado ou ilegal e contra perda acidental, destruição ou danos. Seus 
dados pessoais são armazenados de maneira segura em equipamentos protegidos. Apenas um número 
limitado de pessoas terá acesso a tais equipamentos e apenas indivíduos com motivos legítimos terão 
acesso a seus dados pessoais.  
 
Alterações a esta Política de Privacidade 
A Arcos Dourados reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, 
mediante publicação da versão atualizada no endereço 
https://arcosdoradosdigital.com/br/category/politicas/. Em caso de alterações relevantes nesta Política 
de Privacidade, o Empregado receberá um aviso a esse respeito. 

https://arcosdoradosdigital.com/br/category/politicas/

