
 

 

Decembro de 2018 
AVISO DE PRIVACIDADE DE DADOS 
DE RECRUTAMENTO 
 
 
 Caro candidato, 
 
É com muito gosto que lhe damos as boas vindas à GEA e esperamos receber a sua candidatura de emprego. 
 
Quando efetuar o registo de uma conta local de candidato no nosso Workday Portal e nos enviar uma 
candidatura ou de outro modo interagir connosco, de acordo com o seu interesse nas oportunidades de 
emprego da GEA, irá fornecer-nos os seus dados pessoais. Usaremos as suas informações apenas com o 
propósito de processar a sua candidatura e durante o processo de recrutamento. Este aviso explica-lhe o que 
fazemos com os seus dados pessoais e quais os direitos e as opções que tem neste contexto. Garantimos que 
a GEA irá tratar as suas informações com o máximo de cuidado, diligência e confidencialidade. 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 
Quaisquer dados pessoais que nos forneça durante o processo de recrutamento serão tratados pela entidade 
contratante do Grupo GEA (doravante referida como "nós" ou "GEA") que é a responsável pela segurança e 
integridade dos seus dados pessoais. 
 
Para além disso, outras afiliadas da GEA poderão tratar os seus dados pessoais quando por lei nos for 
solicitado ou permitido partilhar os seus dados pessoais com as mesmas, para os fins abaixo descritos ou 
quando nos der permissão para o fazer. Clique [aqui] para obter uma lista das afiliadas da GEA com os dados 
de contato. 

COMO UTILIZAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 
Uaremos os seus dados pessoais apenas estritamente com a finalidade de processar a sua candidatura e 
durante o processo de recrutamento, em particular para: 
• Processar a sua candidatura, incluindo rever e avaliar a sua adequação ao trabalho para o qual se 

candidatou, confirmar as suas referências e formação educativa, comunicar consigo, realizar centros de 
avaliação e quaisquer outros métodos de avaliação, reembolsar despesas e organizar eventuais viagens 
necessárias; 

• Planeamento estratégico de negócios e objetivos organizacionais, incluindo planeamento, controlo, 
orçamento, benchmarking e reestruturação; 

• Objetivos de segurança, quando visitar ou utilizar as nossas instalações, incluindo a manutenção e a 
proteção da nossa propriedade, garantir o controlo de acesso, a integridade e a segurança das nossas 
propriedades, das instalações, dos sistemas de TI e de comunicação, das plataformas e sites seguros, dos 
sites de aplicações e de outros sistemas ou instalações (incluindo a monitorização através de câmaras ou 
de outros meios de vigilância), investigar, prevenir e detetar ameaças à segurança, por fraude, por roubo 
ou por outras atividades criminosas ou maliciosas; 

• Objetivos de documentação legal, para garantir o cumprimento com a documentação legal e com as 
obrigações na retenção de documentos (como as nossas obrigações de manutenção de registos); 

• Conformidade organizacional, em particular monitorar e avaliar a conformidade com as nossas políticas e 
padrões; 

• Conformidade regulamentar, para assegurar o cumprimento das nossas obrigações legais e 
regulamentares e das normas; 

https://gea.wd3.myworkdayjobs.com/GEACareers
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• Resolver litígios, fazer cumprir os nossos acordos contratuais e estabelecer, exercer ou defender ações 
judiciais. 

Quando nos der expressamente o seu consentimento, também poderemos usar os seus dados pessoais para 
as seguintes finalidades: 
• Incluí-lo na nossa base de dados de candidatos a emprego, inclusive tendo em conta a sua adequação a 

qualquer uma das nossas oportunidades de emprego atuais ou futuras e para lhe fornecer por e-mail, 
telefone ou outros canais de comunicação que nos tenha permitido usar, informações sobre as 
oportunidades de trabalho na GEA e armazenar, tratar e partilhar com as nossas afiliadas, do Grupo GEA, 
quaisquer dados pessoais que tenha enviado com as suas candidaturas para este efeito. 

• Enviar-lhe informações e atualizações da GEA, através de atualizações por e-mail sobre notícias, anúncios 
e convites para programas, inquéritos ou outros eventos da GEA, inclusive das nossas afiliadas (ver 
acima). 

Não iremos utilizar os seus dados pessoais para tomar decisões automatizadas que o afetem ou para criar 
perfis além dos acima descritos. 
 
As bases legais para o tratamento dos seus dados pessoais estão estabelecidas no Artigo 6.º do RGPD. 
Dependendo das finalidades acima descritas, para as quais usamos os seus dados pessoais, o tratamento é 
necessário para a execução da sua candidatura, para trabalhos como freelancer ou para outro contrato com a 
GEA, para o cumprimento com as nossas obrigações legais (por exemplo, manter registos de pensões ou 
registos para fins fiscais), para a proteção dos seus interesses vitais ou de outra pessoa ou necessários para 
fins do nosso interesse legítimo ou os de qualquer terceiro que receba os seus dados pessoais, sempre desde 
que tais interesses não sejam anulados pelos seus próprios interesses ou direitos e liberdades fundamentais. 
Além disso, o tratamento pode ser baseado no seu consentimento, quando expressamente o tenha dado. Em 
cada caso, informá-lo-emos sobre o tratamento dos seus dados e sobre os seus direitos relacionados antes de 
obter o seu consentimento. Os dados pessoais são armazenados num ambiente de nuvem em servidores 
localizados em Dublin, na Irlanda. O acesso aos seus dados pessoais será concedido a um grupo estritamente 
limitado de membros da equipa do Grupo GEA, seja ao seu Gestor de Contratação, ao Parceiro Comercial de 
RH ou a outros membros da equipa envolvidos na contratação, bem como ao nosso centro de serviços 
partilhados, mas estritamente limitado com o fundamento da necessidade de conhecer exigível para o processo 
de recrutamento. 

TIPOS DE DADOS PESSOAIS 
A menos que tenha sido acordado consigo de outra forma, recolheremos somente os dados pessoais que são 
exigidos, relativos à nossa solicitação, para as finalidades acima mencionadas. Isso inclui qualquer informação 
que nos forneça diretamente com a sua candidatura e qualquer informação derivada de tais dados recolhidos 
ou de qualquer outra forma recolhidos ou gerados durante o processo de candidatura. 
 
Isso normalmente inclui as seguintes categorias de dados: 
• Dados da candidatura: todos os dados pessoais que nos fornecer durante o processo de recrutamento, 

incluindo o nome, os dados de contato, a fotografia, o histórico educacional, o histórico profissional, as 
respostas aos questionários ou dadas em entrevistas. 

• Dados de avaliação e teste: quaisquer dados pessoais resultantes de avaliações e testes, incluindo 
comentários e classificações de entrevistadores, resultados de testes lógicos, psicológicos e de outros 
testes, de acordo com as leis aplicáveis na proteção de dados. 

• Dados de verificação de antecedentes: quaisquer dados pessoais resultantes de verificações de 
antecedentes realizadas na medida necessária ou exigida para a respetiva posição para a qual se 
candidatou. 

• Resultados de verificações de referência: quaisquer dados pessoais resultantes da verificação das 
referências de trabalho que nos forneça durante o processo de recrutamento. 

COMO RECOLHEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 
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Os seus dados pessoais serão principalmente recolhidos através de si quando interagir connosco no decorrer 
da sua candidatura, por exemplo, quando preencher questionários de candidatura a emprego, visitar a nossa 
intranet, o nosso site ou outras plataformas de comunicação ou de trabalho e quando comunicar connosco 
sobre a sua candidatura. Além disso, iremos gerar dados pessoais sobre si  no decorrer da sua candidatura 
para as finalidades acima permitidas (por exemplo, reembolso de despesas, centros de avaliação e outras 
análises de desempenho, registo e monitorização da sua entrada e utilização das nossas propriedades, 
instalações e sistemas de comunicação e de TI). 
 

COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS 
Mantemos garantias físicas, eletrónicas e processuais de acordo com os requisitos técnicos de última geração 
e de proteção legal de dados para proteger os seus dados pessoais do acesso não autorizado ou de intrusão. 
Estas garantias incluem a implementação de tecnologias e procedimentos específicos concebidos para 
proteger a sua privacidade, tais como servidores seguros, firewalls e encriptação SSL. Em todos os momentos, 
cumpriremos rigorosamente as leis e regulamentos aplicáveis relativos à confidencialidade e segurança dos 
seus dados pessoais. 
 
Partilha dos seus dados pessoais Podemos partilhar os seus dados pessoais com afiliadas do Grupo GEA 
se e na medida do necessário para o processo de recrutamento. Por exemplo, partilharíamos os seus dados 
pessoais com uma afiliada se o seu Gestor de Contratação responsável fosse empregado dessa afiliada ou se 
o Parceiro Comercial de RH responsável estivesse localizado noutra empresa do Grupo. Qualquer 
transferência desse tipo estará estritamente em conformidade com os requisitos das leis aplicáveis na proteção 
de dados e essas afiliadas usarão então os dados pessoais para os mesmos fins e sob as mesmas condições 
descritas neste aviso de privacidade de dados. Podemos igualmente partilhar os seus dados pessoais com 
terceiros que tratam os seus dados pessoais em seu nome próprio, mas em ligação com um serviço a nós ou a 
si fornecido, em nosso nome, para os fins mencionados (tais como fornecedores de verificação de 
antecedentes ou terceiros aos quais solicitamos uma referência). Também podemos indicar prestadores de 
serviços (subcontratantes de dados) dentro ou fora do Grupo GEA, no país ou no estrangeiro (por exemplo, 
centros de serviços partilhados, processadores de salários ou outros fornecedores de serviços, incluindo 
fornecedores do serviço na nuvem) para tratar dados pessoais para o processo de recrutamento em nosso 
nome e apenas de acordo com as nossas instruções. Além disso, podemos igualmente partilhar os seus dados 
pessoais com tribunais, órgãos reguladores, autoridades policiais ou outras autoridades competentes ou 
consultores jurídicos, se legalmente permitido e necessário para cumprir uma obrigação legal ou para o 
estabelecimento, o exercício ou defesa de ações judiciais. Caso contrário, divulgaremos os seus dados 
pessoais somente quando nos indicar ou autorizar, quando formos solicitados por lei ou regulamentos 
aplicáveis ou por solicitação judicial ou oficial, ou quando suspeitarmos de atividades fraudulentas ou 
criminosas. 
Iremos manter o controlo e permanecer totalmente responsáveis pelos seus dados pessoais e usaremos 
garantias apropriadas, conforme exigido pela lei aplicável, para assegurar a integridade e a segurança dos 
seus dados pessoais ao contratar esses fornecedores de serviços. 
 
Onde tratamos os seus dados pessoais A GEA é uma empresa globalmente ativa. No decurso das nossas 
atividades comerciais, podemos igualmente transferir os seus dados pessoais para destinatários em países 
fora do Espaço Económico Europeu (“países terceiros”), nos quais as leis aplicáveis não oferecem o mesmo 
nível de proteção de dados que as leis do seu país de residência. Ao fazê-lo, cumpriremos os requisitos 
aplicáveis de proteção de dados e tomaremos as devidas precauções para garantir a segurança e a integridade 
dos seus dados pessoais, em particular, ao aderir às cláusulas contratuais-tipo da UE. Estas cláusulas estão 
disponíveis [aqui]: 
 
Se desejar obter mais informações sobre estas proteções, pode entrar em contato connosco a qualquer 
momento através dos dados de contato abaixo. 
 
Os seus direitos de proteção de dados Sujeito a determinadas condições legais, pode solicitar o acesso, a 
retificação, o apagamento ou a restrição do tratamento dos seus dados pessoais. Pode igualmente opor-se ao 
tratamento ou solicitar a portabilidade dos dados. Em particular, tem o direito de se opor ao tratamento dos 
seus dados com base nos nossos interesses legítimos. Nesse caso, os seus dados já não serão tratados para 
esses fins, a menos que os nossos interesses legítimos se sobreponham aos seus direitos e liberdades ou que 
o tratamento seja necessário para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais. Também pode 
solicitar uma cópia dos seus dados pessoais em nosso poder. Se fizer essa solicitação repetidamente, 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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poderemos para esse efeito cobrar uma taxa adequada. Consulte os artigos 15 a 22 do RGPD para obter 
detalhes sobre os seus direitos de proteção de dados. 
 
Se tiver alguma dúvida sobre os seus direitos ou se alguma solicitação específica relacionada com os seus 
dados pessoais, entre em contato connosco. Para qualquer um dos pedidos acima, envie uma descrição dos 
seus dados pessoais em questão, indicando o seu nome e as credenciais da sua conta local como prova de 
identidade para os dados de contato abaixo. Podemos exigir uma prova adicional de identidade para proteger 
os seus dados pessoais contra acesso não autorizado. Consideraremos cuidadosamente a sua solicitação e 
poderemos discutir consigo a melhor maneira de a atender. Se não estiver satisfeito com a nossa resposta ou 
acreditar que não estamos a tratar os seus dados pessoais em conformidade com a lei, poderá apresentar uma 
reclamação junto da autoridade supervisora competente sobre a proteção de dados no seu país. Pode recorrer 
à autoridade supervisora  localmente competente ou à autoridade supervisora local que se aplique ao nosso 
caso. 
 
Se nos der o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais, poderá retirar o consentimento a 
qualquer momento com efeito futuro, ou seja, a retirada do consentimento não compromete a licitude do 
tratamento com base no consentimento previamente dado. Caso o consentimento seja retirado, só poderemos 
tratar os dados pessoais quando houver outro fundamento legal para o tratamento. 
 

CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 
Os seus dados pessoais serão conservados pelo tempo que for necessário para os fins permitidos, a menos 
que seja exigido por lei ou para proteger os interesses legítimos da GEA, ou seja: 
• Se iniciar uma relação de trabalho com a GEA, iremos conservar os seus dados pessoais durante o seu 

período de emprego. 

• Caso contrário, iremos conservar os seus dados pessoais durante 6 meses após o final do processo de 
recrutamento e apagaremos as suas informações pessoais posteriormente. 

• Serão respeitados os períodos estatutários de conservação, apagamento e limitação. 

REQUISITO PARA FORNECER DADOS PESSOAIS 
Como princípio geral, fornecer-nos-á os seus dados pessoais de forma totalmente voluntária. 
 
No entanto, em determinadas circunstâncias, somos obrigados a recolher determinados dados pessoais ou 
quando sem os quais a GEA não pode agir. Se, nesses casos, não nos fornecer as suas informações pessoais 
relevantes, poderemos não ser capazes de processar adequadamente a sua candidatura, atribuir-lhe 
determinadas tarefas ou permitir que participe em determinadas atividades ou serviços oferecidos relacionados 
com sua candidatura. 

ALTERAÇÕES AO AVISO DA PRIVACIDADE DE DADOS 
Reservamo-nos o direito de alterar este aviso da privacidade de dados regularmente, em conformidade com a 
lei aplicável da proteção de dados. A data da última atualização encontra-se indicada acima. 

QUESTÕES? 
Caso tenha dúvidas sobre o processo de recrutamento ou sobre a proteção dos seus dados pessoais, contacte 
o Responsável pela Proteção de Dados do GEA Group Aktiengesellschaft através do e-mail: boris.schmidt-
rathmann@gea.com. 


