PERSONAL DATA PROCESSING NOTICE
AGP takes the security of your personal information very seriously. We collect and use this data to provide
business information or contact new talents to become part of the group. AGP makes it easy for you to
keep your personal information accurate, complete, and up to date. You have the right to rectify, cancel or
object your personal data at any moment. AGP will retain your personal information for the term necessary
to fulfill the selection process. You can consult our privacy policy at www.agpglass.com. By replying to his
email submitting your curriculum, your phone number or email address, you are permitting us to contact
you. You also acknowledge that you have read our privacy terms and that you consent to our processing
data in accordance with them.

AVISO SOBRE EL PROCESO DE DATOS PERSONALES
AGP se toma muy en serio la seguridad de su información personal. Nosotros recolectamos y usamos esta
información para proporcionar información comercial o contactar nuevos talentos para que sean parte del
grupo. AGP le facilita mantener su información personal completa, segura y actualizada. Usted tiene
derecho a rectificar, cancelar u objetar su información personal. AGP retendrá la información personal por
el término necesario para completar el proceso de selección. Usted podrá consultar nuestra política de
privacidad en www.agpglass.com. Al enviar este formulario con su curriculum, número de teléfono y/o
dirección de correo electrónico nos está permitiendo contactarlo. También reconoce que ha leído nuestros
términos de privacidad y que acepta que procesemos sus datos personales de acuerdo con ellos.

AVISO SOBRE O PROCESSO DE DADOS PESSOAIS
A AGP leva muito a sério a segurança de suas informações pessoais. Coletamos e usamos essas
informações para fornecer informações comerciais ou entrar em contato com novos talentos para
ingressar no Grupo. AGP torna mais fácil para você manter suas informações pessoais completas, seguras
e atualizadas. Você tem o direito de retificar, cancelar ou contestar suas informações pessoais. A AGP
reterá as informações pessoais pelo prazo necessário para concluir o processo de seleção. Você pode
consultar nossa política de privacidade em www.agpglass.com. Ao enviar este formulário com seu
currículo, número de telefone e / ou endereço de e-mail, você está nos permitindo entrar em contato com
você. Você também reconhece que leu nossos termos de privacidade e concorda que processamos seus
dados pessoais de acordo com eles.
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