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A presente política de privacidade tem como objetivo esclarecer o que fazemos com os seus
dados pessoais e além de descrever de que modo recolhemos, tratamos e utilizamos estes
dados. Desta forma cumprimos as nossas obrigações legais em vigor no tratamento em relação
a si.
Os Dados não são coletados para quaisquer outros fins que não os aqui especificados:
É reservado o direito de atualizar ou modificar sem aviso prévio a presente política de
privacidade de forma a adaptá-la com alterações legislativas, pelo que é aconselhado a visita a
esta página regularmente.

RESPONSABILIDADE
A EVPConnect LDA, com sede na rua Estrada da Luz, 90-8G, 1600-160 Lisboa - Portugal é
Responsável de Tratamento dos dados recolhidos e implementou todas as medidas de
segurança técnicas e organizativas necessárias ao seu tratamento de acordo com o RGPD.

FINALIDADES DE TRATAMENTO
No caso de candidatos e exclusivamente para o processo de recrutamento e seleção, recolhemos
o seu nome, endereço, contactos, data de nascimento, CV, documentos de identificação,
habilitações literárias, experiência profissional e referências.
Também poderemos recolher informação sensível como origem racial ou étnica, as opiniões
políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, dados genéticos, dados
biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados
relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa, caso o candidato nos tenha dado o
seu consentimento explícito.
Caso o candidato seja selecionado, serão recolhidas informações adicionais como informação
bancária e documentos de identificação necessárias para a elaboração do contrato.
No caso de fornecedores e clientes, recolhemos os seus contactos exclusivamente para
comunicação com os mesmos no âmbito das relações comerciais, esclarecimentos e melhorias
sobre os nossos serviços e obrigações legais.
Também poderemos recolher os seus contactos (Nome e Email) para efeitos de marketing.
Todos os dados fornecidos, não são divulgados nem comunicados a terceiros sem o
consentimento do titular, sejam eles parceiros ou serviços de nuvem, exceto quando tal for
exigido por lei.

COMO RECOLHEMOS OS SEUS DADOS
Recolha Directa: Os dados pessoais dos titulares serão recolhidos apenas quando for realizada
uma solicitação de participação nos processos de recrutamento que estão publicados em
nossos canais de comunicação, fórum online, workshops, feiras de emprego ou candidatura
espontânea por parte do titular de modo que seja possível a verificação da correspondência ao
processo de recrutamento solicitado; E para todos os demais casos de solicitações de
informações que não sejam processos de recrutamento ou parte implícita do processo, como
por exemplo: serviços listados no nosso site para os candidatos e empresas; ou qualquer
informação solicitada de maneira direta, através dos canais mencionados acima, terão os dados
recolhidos de modo que seja possível responder ao esclarecimento solicitado.
Recolha Indireta: Através do Google Analytics é monitorizada a informação estatística relativa à
utilização de dados agregados: origem geográfica (cidade, país), tipo de dispositivo, sistema
operativo, browser, operadora, acessos, gênero e idade. A utilização destes dados, não contêm
dados de identificação pessoal ou informação privada.
ARMAZENAMENTO DOS DADOS
Todos os dados coletados através de nossos canais de comunicação e também através dos
currículos dos candidatos são guardados em servidores localizados na União Europeia
protegidos e mantidos de acordo com os padrões de segurança, e permanecerão nos mesmos
pelos seguintes períodos:
•
•
•

Dados Candidato: 2 anos após o último contacto, podendo ser renovado mediante
solicitação do candidato
Dados Candidato contratado: 10 após terminar vínculo contratual.
Dados Fornecedores e Clientes: 2 anos após o último contacto or terminar o acordo de
serviço

LICITUDE DE TRATAMENTO
Utilizamos os seus dados pessoais para dar cumprimento aos nossos interesses legítimos como
selecionar candidatos e contactar fornecedores, clientes e referências. Realizamos sempre uma
análise de equilíbrio para garantir que nosso processamento é necessário e que os seus direitos
fundamentais de privacidade não sejam sobrepostos pelos nossos interesses legítimos, antes de
prosseguirmos com o processamento.
Se é candidato (selecionado ou não) e caso seja pedida a recolha dos seus dados sensíveis tais
como informações de saúde, esse tratamento só poderá ser feito com o seu consentimento
explícito.
Caso seja um cliente ou fornecedor, poderemos ter de processar os seus dados para dar
cumprimento a obrigações contratuais e legais.

Nos casos em que os seus dados de contacto (Nome e email) sejam recolhidos para finalidades
de marketing como por exemplo no envio de Newsletter, será sempre necessário o seu
consentimento explícito.

DIREITOS DO TITULAR DE DADOS
De acordo com o disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, os titulares de dados
podem exercer os seguintes direitos:
O direito de ser informado - Direito de receber informações claras, transparentes e de fácil
compreensão sobre a forma como processamos os seus dados.
O direito de acesso - Direito de obter acesso aos seus dados caso estejam a a ser tradados
O direito de retificação - Direito de ter suas informações corrigidas se estiverem imprecisas ou
incompletas.
O direito de apagar - Também é conhecido como "o direito de esquecimento" e permite que
solicite a exclusão ou remoção das suas informações quando não houver motivo convincente
para continuarmos a usá-las. Este não é um direito geral de apagamento; existem exceções.
O direito de restringir o processamento - Direito de ‘bloquear’ ou suprimir o uso futuro de suas
informações. Quando o processamento é restrito, ainda podemos armazenar suas informações,
mas não podemos usá-las posteriormente.
O direito à portabilidade de dados - Direito de obter e reutilizar os seus dados pessoais para
seus próprios fins em diferentes serviços. Por exemplo, se decidir mudar para um novo
fornecedor, este direito permite que mova, copie ou transfira suas informações facilmente entre
os nossos sistemas de TI e os deles de forma segura, sem afetar sua usabilidade.
O direito de se opor ao processamento - Direito de se opor a certos tipos de processamento,
incluindo o processamento de marketing direto (ou seja, se não quiser ser contatado com
oportunidades em potencial).
O direito de apresentar uma reclamação - Direito de apresentar uma reclamação sobre a forma
como tratamos ou tratamos os seus dados pessoais junto do seu regulador nacional de proteção
de dados (CNPD)
O direito de retirar o consentimento - Se deu o seu consentimento para qualquer tratamento
que fazemos com seus dados pessoais, tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer
momento (embora, se o fizer, isso não significa que qualquer tratamento que tenhamos feito
com os seus dados pessoais com o seu consentimento até esse ponto são ilegais). Isso inclui o
seu direito de retirar o consentimento para o uso de seus dados pessoais para fins de marketing
Estes direitos poderão ser exercidos através do envio de um email para rgpd@evpconnect.pt.

