
 
 
 
 

INFORMAÇÃO PARA OS CANDIDATOS 
Informação de acordo com o artigo 13 do Regulamento Europeu nº 2016/679, de 27 de abril de 

2016 
 
Exmo./a. senhor/a; 
O Regulamento Europeu 2016/679 (doravante referido como «o RGPD») estabelece que a pessoa 
que trata dados pessoais está obrigada a informar o Interessado (ou seja, a pessoa titular dos dados) 
sobre as modalidades do tratamento, que terá de ser realizado com correção, licitude e 
transparência, zelando pela confidencialidade e pelos direitos do Interessado. Em cumprimento do 
artigo 13 do citado Regulamento, informamos, portanto, o seguinte: 
 
MODALIDADES DO TRATAMENTO 
O tratamento será realizado mediante ações de recolha, registo, organização, conservação, 
consulta, processamento, modificação, seleção, extração, comparação, utilização, interligação, 
bloqueio, comunicação, eliminação e destruição, e será assumido pelo responsável, pelos 
encarregados ou pelas pessoas autorizadas a realizar o tratamento.  
Os dados serão tratados de forma lícita, correta e transparente; serão recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas e não serão tratados de forma incompatível com estas 
finalidades; serão adequados, pertinentes e limitados ao necessário para as finalidades para as que 
forem tratados; serão exatos e atualizados; serão tratados com a máxima confidencialidade, 
principalmente com instrumentos eletrónicos e informáticos e memorizados tanto em suportes 
informáticos como em suporte papel, e em qualquer outro tipo de suporte idóneo, respeitando os 
princípios estabelecidos pelo Regulamento Europeu em matéria de proteção de dados pessoais, as 
disposições ditadas pela Autoridade de Controlo e em qualquer caso de forma que garanta uma 
segurança adequada, incluindo a proteção, com medidas técnicas e organizativas adequadas, contra 
tratamentos não autorizados ou ilícitos ou o extravio, incluindo acidental. Os dados serão 
conservados de forma que permita a identificação do interessado durante o tempo estritamente 
necessário para conseguir as finalidades para as que foram tratados. 
 
IDENTIDADE E DADOS DE CONTACTO DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 
O Responsável pelo tratamento é a Arconvert S.A., com sede na Carretera de Cartellà, nº 6; 17150 - 
Sant Gregori (Girona) Spain, C.I.F. ESA17001801A. Para efeitos do exercício dos direitos 
estabelecidos no Regulamento e para qualquer pedido relativo aos seus dados pessoais, poderá 
dirigir-se ao Responsável pelo tratamento, enviando uma carta registada para o endereço anterior, 
ou uma comunicação para o endereço de correio eletrónico: gdpr@arconvert.es 
 
FINALIDADES E FUNDAMENTO JURÍDICO DO TRATAMENTO 
A Empresa recolherá os dados proporcionados por si para a finalidade específica de análise e seleção 
de pessoal. O fundamento jurídico é, portanto, o estabelecido no artigo 6, apartado 1, alínea f) do 
RGPD «O tratamento for necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo 
responsável pelo tratamento ou por terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e 
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais». Dado que a Empresa 
poderia conhecer categorias específicas de dados que lhe digam respeito, o tratamento estará 
baseado neste caso no artigo 9, apartado 2, alínea a) do RGPD «O interessado autorizou 



 
explicitamente o tratamento destes dados». 
 
DADOS PESSOAIS TRATADOS  
No âmbito das finalidades destacadas no apartado anterior, serão tratados: 

• dados identificativos (nome, apelidos, data de nascimento, lugar de residência, possíveis 
categorias específicas de dados); 

• dados de contacto (endereço de correio eletrónico, número de telefone, endereço); 
• eventualmente, dados sensíveis (filiação a sindicatos, estado de saúde). 

 
DESTINATÁRIOS OU CATEGORIAS DE DESTINATÁRIOS DOS DADOS PESSOAIS 
Os dados pessoais na posse da Arconvert S.A. não serão difundidos, embora possam ser objeto de 
comunicação dentro da nossa organização e ser transmitidos aos autorizados e aos encarregados 
do tratamento nomeados pela Sociedade. 
 
TRANSMISSÃO DE DADOS PESSOAIS A PAÍSES TERCEIROS 
A Arconvert S.A. não tem intenção, atualmente, de transmitir os seus dados pessoais a países fora 
da União Europeia. Em qualquer caso, se isto ocorresse, a Arconvert S.A. garante que essa 
transmissão seria realizada para países fora da UE que, segundo a Comissão Europeia, garantam um 
nível de proteção adequado (Artigo 45 do RGPD) ou mediante a estipulação de cláusulas contratuais 
standard aprovadas pela Comissão Europeia. 
A anterior disposição só poderá ser derrogada observando o artigo 49 do RGPD. 
 
PERÍODO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  
Os dados pessoais comunicados para a análise e seleção de pessoal serão conservados durante um 
período máximo de 6 meses a contar da primeira entrevista. 
Um período mais longo de conservação dos dados pessoais poderia estar determinado por pedidos 
recebidos da administração pública ou de outro órgão judicial, governamental ou regulamentar ou 
pela participação da Arconvert S.A. em processos judiciais que impliquem o tratamento de dados 
pessoais. 
  
NATUREZA OBRIGATÓRIA OU OPCIONAL DA COMUNICAÇÃO DOS DADOS 
A comunicação dos dados é obrigatória. A possível negativa a comunicar-nos, total ou parcialmente, 
os seus dados pessoais impedirá a Empresa de examinar a sua candidatura e/ou de cumprir 
corretamente todas as obrigações associadas à análise e seleção do pessoal. 
 
DIREITOS DO INTERESSADO 
O Interessado tem direito a obter do responsável pelo tratamento o acesso aos dados pessoais. 
Mais concretamente, o Interessado tem direito a que lhe sejam indicadas: a) o origem dos dados; 
b) as finalidades e as modalidades do tratamento; c) o software aplicado em caso de tratamento 
efetuado utilizando instrumentos eletrónicos; d) a atualização ou a retificação; e) a eliminação ou a 
limitação do tratamento dos seus dados (anonimização, bloqueio dos dados tratados em violação 
da lei, incluindo dos dados cuja conservação não seja necessária para as finalidades para as que 
foram recolhidos e posteriormente tratados).  
O interessado tem direito a revogar a autorização para o tratamento dos dados pessoais. Em 
qualquer caso, a revogação da autorização do tratamento não prejudica a licitude do tratamento 
baseado na autorização prestada antes da revocação. 
Adicionalmente, o interessado tem direito à portabilidade dos dados. 



 
O interessado tem direito a apresentar uma reclamação à respetiva Autoridade de Controlo, 
representada em Espanha pelo Garante Privacy, com sede social em C/ Jorge Juan, 6. 28001 – 
Madrid. 
 
INEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO AUTOMATIZADOS 
O tratamento objeto da presente informação não prevê processos automatizados de tomada de 
decisões. 
 
O Responsável pelo Tratamento 
Arconvert S.A.  
 
Declaro ter recebido a anterior informação sobre o tratamento dos dados pessoais e autorizo o 
tratamento dos meus dados pessoais, incluindo dados de natureza confidencial, para as finalidades 
e nas modalidades indicadas na informação anterior. 
  
Em Girona, no dia ______________________________________ 
 
Nome e apelido   
 
Assinatura do Interessado     
 


