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ENQUADRAMENTO

A presente Política de Privacidade visa dar cumprimento ao Novo Regulamento de Proteção de Dados Pessoais estabelece
o compromisso de estarmos empenhados na proteção e confidencialidade, com os seus trabalhadores, clientes
particulares e fornecedores particulares, em matéria de proteção de dados pessoais.
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OBJETIVOS
•

assegurar o cumprimento do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessais (RGPDP)

•

assegurar o controlo de todos os dados pessoais, garantindo que o tratamento dos dados é lícito, leal, transparente
e limitado às finalidade autorizadas.

•

demostrar transparência no tratamento de dados pessoais.

•

definir medidas técnicas e organizativas necessárias ao cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados.

•

definir medidas que sejam adequadas para assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade dos dados
pessoais, ou seja, como protejemos os dados pessoais.
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ÂMBITO

A Politica de Privacidade aplica-se ao tratamento de dados pessoais efetuados pela Carlos Sousa – Indústria, Lda. Os dados
recolhidos correspondem a dados que são fornecidos pelos próprios trabalhadores, no âmbito e para efeitos do contrato
de trabalho (caso em que não carece de consentimento), para cumprimento de imposições legais aplicáveis e gestão
administrativa e financeira.
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COMPROMISSO

A proteção dos dados pessoais é uma prioridade para a Carlos Sousa – Indústria, Lda. Estamos empenhados na proteção e
confidencialidade dos dados pessoais. Adotámos medidas técnicas e organizativas necessárias ao cumprimento do
Regulamento, garantindo que o tratamento dos seus dados pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades
autorizadas. Adotámos também medidas que consideramos adequadas para assegurar a exatidão, integridade e
confidencialidade dos seus dados pessoais, bem como, todos os demais direitos que lhe assistem.
Assegurar os seguintes direitos:
•

O direito à Informação sobre a finalidade do tratamento dos seus dados, a quem podem os mesmos ser
comunicados, quais os direitos que lhe assistem e em que condições os pode exercer, bem como quais os dados que
tem de fornecer obrigatoriamente.

•

O direito de aceder aos seus dados pessoais que tenham por si sido fornecidos, sem restrições, sem demoras.

•

O direito à retificação, ou seja, o direito de exigir que os seus dados sejam exatos e atuais, podendo solicitar a sua
retificação.

•

O direito a opor-se ao respetivo tratamento, retirar o consentimento e exercer os demais direitos previstos na lei
(salvo quando aos dados que são indispensáveis à relação contratual laboral, portanto de fornecimento obrigatório,
ou ao cumprimento de obrigações legais a qua a Carlos Sousa – Indústria, Lda esteja sujeita).
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•

O direito de eliminação (ou ao “esquecimento”), que consiste no direito de exigir que os seus dados pessoais sejam
eliminados dos registos quando os mesmos deixem de ser necessários para as finalidades para que foram
recolhidos, sem prejuízo dos prazos de retenção que por lei se imponham.

•

O direito de ser notificado, nos termos previstos no Regulamento, caso ocorra uma violação dos seus dados
pessoais, podendo apresentar reclamações perante as autoridades.
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QUE DADOS PESSOAIS UTILIZAMOS

Atuando em conformidade com a lei e com o novo Regulamento, no âmbito e para efeitos exclusivos do contrato de
trabalho com os seus trabalhadores para cumprimento de imposições legais aplicáveis, a Carlos Sousa – Indústria, Lda
recolhe os seguintes dados:
• Nome
• Morada
• Data de Nascimento
• N.º Cartão de Cidadão
• Contacto Telefónico
• NIB Conta Bancária
• N.º da Segurança Social
• N.º de Identificação Fiscal
• Habilitações Literárias
• Estado Fiscal
• N.º de Dependentes
• Data de Admissão
• Categoria Profissional
• Vencimento Base
• Subsídio de alimentação
Os dados recolhidos correspondem a dados que são fornecidos pelos próprios trabalhadores para efeitos legais de um
contrato laboral e obrigações legais. Os nossos registos incluem também dados que foram obtidos ao longo da relação
contratual, tais como:
• Contrato de trabalho
• Acordos de uso pessoal de viaturas
• Registo de faltas
• Certificados de formação
• Baixas médicas
• Faturas
• Contratos
No caso de clientes particulares ou fornecedores particulares, os dados recolhidos correspondem a dados que são
fornecidos pelos próprios, para efeitos de faturação e cumprimento de obrigações legais.
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PRAZOS DE CONSERVAÇÃO

A Carlos Sousa – Indústria, Lda trata e conserva os dados pessoais apenas durante o período que se mostre necessário à
prossecução ou conclusão das finalidades do tratamento a que se destinam, em respeito pelos prazos máximos necessários
para cumprir com obrigações contratuais, legais ou regulementares.
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COM QUEM PODEMOS PARTILHAR OS DADOS PESSOAIS

Os dados recolhidos e tratados no âmbito da execução do contrato de trabalho celebrado com a nossa empresa, a
prestadores de serviços, autoridades judiciais, fiscais e regulatórias, com a finalidade do cumprimento de imposições
legais, serão transmitidos na estrita medida do necessário às seguintes entidades:
• Instituto da Segurança Social
• Autoridade Tributária e Aduaneira
• Seguradoras
• Empresa de Contabilidade e prestação de serviços
• Empresa de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho
• Departamento Jurídico Externo
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MEDIDAS DE SEGURANÇA

Existe uma lista de controlo de dados pessoais onde estão descritas as medidas de segurança e/ ou privacidade.
Destacamos as seguintes medidas:

9

•

Acesso restrito aos seus dados pessoais

•

Armazenamento e transmissão de dados pessoais de forma segura

•

Proteção dos sistemas de informação que impessam o acesso não autorizado aos dados pessoais

•

Implementação de mecanismos que garantem a salvaguarda da integridade e da qualidade dos dados pessoais

•

Monitorização permanente com o objetivo de prevenir, detetar e impedir o uso indevido dos seus dados pessoais.

•

Contratos de Confidencialidade.

ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade pode ser revista e atualizada. A divulgação da Política de Privacidade é feita através do
nosso website.
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