Política de Proteção de Dados no recrutamento da Valportas
Esta política detalha o tratamento de dados recolhidos pela Valportas – Portas e Automatismos, Lda. (adiante Valportas), com sede na Rua Central da
Fervença nº945 Campo 4440-034 Valongo, pessoa coletiva 503930229, no âmbito da utilização do site e da apresentação de candidaturas de emprego.

1.Finalidade do tratamento
Os dados pessoais de candidatos poderão ser recolhidos e tratados pela Valportas com as seguintes finalidades:
- Gestão administrativa e de recursos humanos;
- Cumprimento de obrigações fiscais;
- Execução de decisão ou sentença judicial;
- Tratamento dos outros assuntos relativos às candidaturas, nomeadamente, fornecimento de dados a solicitação de seguradoras ou a fornecedores,
como a Omnipro – Automatismos, Lda;
- Publicidade, marketing, newsletters e promoções.

2. Categorias de dados pessoais a recolher
Para as finalidades acima referidas, a entidade poderá recolher e tratar os dados pessoais bem como o original e cópias dos respetivos documentos em
que se incluam nas seguintes categorias:
- Dados de identificação: Nome, morada, estado civil, número de filhos, sexo, nacionalidade, habilitações literárias, data de nascimento, experiência
profissional, motivo de saída do último emprego, preferências laborais, contactos telefónicos e email;
- Outros dados: geolocalização, currículos, número de contribuinte, número de BI/Cartão do Cidadão, ...

3. Utilização de Cookies
O que são Cookies?
Os cookies são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu computador através do navegador (browser), retendo apenas informação
relacionada com as suas preferências, não incluindo, como tal, os seus dados pessoais.
Para que servem os cookies?
Os cookies servem para ajudar a determinar a qualidade, interesse e número de utilizações dos seus websites, permitindo uma navegação mais rápida
e eficiente, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
Que tipo de cookies são utilizados?
Apenas são utilizados os cookies estritamente necessários ao bom funcionamento do site, agilizando os processos de utilização do mesmo para o
utilizador.

4. Prazo de conservação de dados
- Para a finalidade de gestão administrativa e fiscal, os dados podem ser conservados por um período de cinco anos após a apresentação da
candidatura.

5. Destinatários dos dados
São destinatários dos dados:
- A Valportas – Portas e Automatismos, Lda.
Os dados poderão ainda ser tratados por:
- As entidades a quem os dados devam ser comunicados por força de disposição legal ou a pedido do titular dos dados (nomeadamente TOC, ROC,
Autoridade Tributária, ...);
- A Omnipro – Automatismos, Lda. e outros fornecedores.

6. Direitos do titular dos dados
Os titulares dos dados visados gozam, em conformidade com a lei, dos direitos de informação, acesso, esquecimento, correção, atualização e oposição.
Para o exercício destes direitos devem apresentar um pedido por escrito aos recursos humanos.
O incumprimento da Lei ou dos termos desta declaração podem ser comunicados à entidade fiscalizadora competente ao momento da infração.

