Candidaturas a emprego
No âmbito da sua , candidatura informamos que os seus dados serão tratados pela Processar
Ideias Unip. Lda, NIF. 509174612. Sede na praceta Luis Ludovice nº5-Lj.
Querendo, poderá contactar com os responsáveis pela protecção de dados, através do email:
Rgpd@processarideias.net.
O presente e referido tratamento destina-se em exclusivo ao futuro processamento de
Salários, nas comunicações e inscrições para efeitos de processamento dos descontos e
regalias sociais, tais como a Taxa Social Única, o IRS, os Fundos de Compensação, o Seguro de
Acidentes de Trabalho, os Seguros de Saúde e Vida (na componente de remunerações em
espécie e quando aplicável) a Gestão da Medicina no Trabalho, tendo isto como fundamento
jurídico o cumprimento de obrigações legais ou regalias sociais atribuídas pela entidade
patronal.
Os dados recolhidos serão entregues ou facultados aos responsáveis pelo seu tratamento e
processamento.
Todos os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período legalmente
obrigatório, respeitando a sua conservação as garantias de sigilo e confidencialidade
preconizadas no referido regulamento RGPD.
A legitimidade para proceder ao presente tratamento encontra-se prevista na alínea b) do n.º
1 do art. 6.º do RGDP.
No exercício dos seus direitos V. Exa dispõe da possibilidade de solicitar aos responsáveis pelo
tratamento, acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou
o seu apagamento, e a limitação do tratamento no que disser respeito ao titular dos dados, ou
do direito de se opor ao tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados, podendo
para o efeito solicitar documento específico para o exercício desse direito.
Pode, V. Exa., retirar o consentimento para o presente tratamento, em qualquer altura, sem
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento propriamente
dito sempre que o tratamento dos dados se baseie no consentimento do titular ou seja
necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do
responsável pelo tratamento ou do titular dos dados, s interesses legítimos prosseguidos pelo
responsável pelo tratamento ou por terceiros.
Caso considere ter sido violado o RGPD poderá apresentar reclamação a uma autoridade de
controlo.
Havendo lugar a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, poderá V. Exa. oporse às mesmas, nos termos e para os efeitos do art. 22.º.
Foram recolhidos dados pessoais comuns, tais como;
- Nome, data de nascimento, sexo e regime de casamento,
- Números de identificação, tais como; CC, NIF, carta de condução, Passaporte, Autorização de
Residência ou Permanência, - Endereços de identificação e localização física, tais como
moradas,
- Contactos Pessoais, tais como; o endereço de email, páginas de redes sociais, nº de telefone
e nº de telemóvel,
- Dados Económicos e de enquadramento profissional, tais como; Remunerações e Prémios
Auferidos, Categorias profissionais e atividades desempenhadas.
Para efeitos do Regime de Proteção de Dados atualmente em vigor, declaro que autorizo a
que os dados fornecidos na presente candidatura, fiquem guardados nesta empresa pelo
período de 12 meses, desde que a referida salvaguarde o respetivo dever de sigilo e
confidencialidade, bem como, após aquele prazo, proceda à sua eliminação/destruição.
Confirmo por isso a leitura dos da Política de Privacidade, acima descrita.
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