
Declaração de privacidade dos dados pessoais do candidato 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A presente Declaração de Privacidade é aplicável ao processamento de todos os dados pessoais de 
futuros trabalhadores, futuros trabalhadores temporários a trabalhar sob supervisão direta (por exemplo, 
empreiteiros e estagiários independentes), futuros executivos ou diretores não executivos da Nossa 
Empresa ou futuros membros do conselho fiscal ou de um órgão semelhante da Nossa Empresa (cada 
um deles um "Candidato" ou "você") no domínio do recrutamento pela Nutreco N.V. com sede em 
Stationsstraat 77, Amersfoort, Holanda e qualquer empresa direta ou indiretamente detida ou controlada 
pela Nutreco com a qual o Distribuidor tenha interagido (doravante referida como "A Nossa Empresa", 
"nós" ou "nós"). 
A Nutreco N.V. e qualquer empresa direta ou indiretamente detida ou controlada pela Nutreco com a 
qual tenha interagido são responsáveis pelo processamento dos seus dados pessoais. Nesta declaração, 
descrevemos quem somos, como e para que fins processamos os seus dados pessoais e todas as outras 
informações que possam ser relevantes para si. Caso tenha quaisquer perguntas adicionais, pode 
contactar-nos através dos dados de contacto fornecidos na parte inferior desta declaração. 
Esta Declaração de Privacidade aplica-se desde 24 de Maio de 2018. As últimas modificações foram 
feitas a 24 de Maio de 2018. Esta declaração pode mudar ao longo do tempo e a versão mais atualizada 
é publicada no nosso website. Se forem feitas alterações significativas durante a sua candidatura, 
informá-lo-emos ativamente. 

 
2. PARA QUE FINS PROCESSAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

 
Recolhemos e processamos dados pessoais dos candidatos para efeitos do processo de recrutamento e 
seleção e para assegurar o seu funcionamento eficiente e eficaz: 

 
A. Para comunicar consigo relativamente ao seu emprego ou candidatura a emprego 
Se demonstrou interesse numa posição dentro da Nossa Empresa, armazenamos os seus dados 
pessoais nos nossos sistemas de recrutamento relevantes. Utilizamos os dados nos nossos sistemas 
para comunicar consigo e para determinar se as suas qualificações e perfil satisfazem os requisitos de 
uma vaga específica. 

 
Para este fim: 

 
 Processamos os seus dados pessoais com base no seu consentimento, quando nos fornece os 

seus dados pessoais; 
 Processamos os seus dados de contacto, informações de recrutamento (tais como o seu 

currículo, historial de emprego, historial educacional, etc.) e correspondência connosco no 
que diz respeito a candidaturas a emprego (incluindo referências). 

 
B. Para responder às suas perguntas 
Se entrar em contacto connosco, utilizaremos os seus dados pessoais para responder e responder à(s) 
sua(s) pergunta(s). 

 
Para este fim: 

 
 Processamos os seus dados pessoais com base no seu consentimento; 
 Processamos o seu nome, detalhes de contacto, a sua correspondência connosco 

relativamente à sua pergunta e quaisquer dados pessoais que nos tenha fornecido em relação 
à(s) sua(s) pergunta(s). 

 
C. Para o avaliar e avaliar durante o processo de recrutamento 
Durante o processo de recrutamento, o rastreio (por exemplo, sob a forma de uma avaliação de 
competências) pode fazer parte do procedimento. 
 



Para este fim: 

 
 Processamos os seus dados pessoais com base no nosso legítimo interesse em selecionar 

candidatos competentes que satisfaçam os requisitos de uma vaga específica com a nossa 
empresa; 

 Processamos - na medida do aplicável - dados pessoais que nos forneceu, observações 
sobre as suas aptidões e competências dos avaliadores, os resultados dos seus testes de 
avaliação. 

 

D. Celebrar um contrato de trabalho consigo 
Se lhe oferecermos uma posição na Nossa Empresa, processaremos os seus dados pessoais 
para preparar e processar um contrato de trabalho. Utilizamos os seus dados pessoais para a 
conclusão, execução e rescisão do seu contrato de trabalho. Armazenaremos então também os 
seus dados pessoais nos nossos sistemas de RH. 

 
Para este fim: 

 
 Processamos os seus dados pessoais porque é necessário para a celebração de um contrato de 

trabalho consigo; 
 Processamos - na medida do necessário - os seus dados de contacto, data de nascimento, sexo, 

estado civil, nacionalidade, número de serviço do cidadão, dados do bilhete de identidade ou 
passaporte, declaração do estado de emprego, dados da câmara de comércio e do IVA, 
informações de recrutamento (tais como historial de emprego, dados do historial escolar), 
dados de emprego e posição, dados sobre autorização de trabalho, disponibilidade, condições 
de emprego, dados fiscais, dados de pagamento, e dados sobre seguros. 

 
E. Redes sociais, tais como o LinkedIn, e outros sítios web disponíveis ao público 
Podemos recolher os seus dados pessoais a partir de perfis públicos no LinkedIn ou noutras redes 
sociais e outros sítios Web publicamente disponíveis se tiver reagido às iniciativas de recrutamento da 
Nossa Empresa em tais redes sociais e sítios Web, ou se se tiver inscrito através da funcionalidade 
integrada de tais redes sociais, sítios Web de recrutamento ou dos nossos próprios sítios Web. Também 
podemos recolher os seus dados pessoais a partir dessas fontes quando forneceu um link para o seu 
perfil em qualquer desses sites, como parte da sua candidatura a emprego ou curriculum vitae 
apresentado com a sua candidatura a emprego. 

 
Podemos também obter os seus dados de contacto de fontes publicamente disponíveis, incluindo 
conteúdos que tenha tornado públicos no LinkedIn ou noutros sítios de redes sociais ou sítios 
semelhantes para fins profissionais, a fim de estabelecer um contacto inicial consigo para fins de 
recrutamento. Contactá-lo-emos se tiver disponibilizado os seus dados de contacto à Nossa Empresa 
para o contactar para fins de recrutamento e dar-lhe-emos a opção clara de nos pedir que deixe de o 
contactar para oportunidades de carreira e que remova os seus dados pessoais dos nossos sistemas. 

 
Para este fim: 

 
 Processamos os seus dados pessoais com base no nosso legítimo interesse e processamos os 

seus dados pessoais para encontrar candidatos adequados para vagas na nossa empresa; 
 Processamos os dados pessoais que tornou públicos através dos seus perfis públicos no 

LinkedIn ou noutras redes sociais e qualquer correspondência entre si e os nossos 
recrutadores. Isto inclui o seu nome, dados de contacto se disponibilizados, títulos de emprego 
actuais e passados, historial de emprego, informação educacional, competências, 
recomendações, e curriculum vitae se o tiver disponibilizado. 

 
F. Para proteger os seus interesses vitais 
Quando for necessário processar os seus dados pessoais para proteger os seus interesses vitais, fá-lo-
emos. Este poderá ser o caso, por exemplo, quando tiver uma deficiência física ou condição médica de 
que precisamos de estar cientes quando nos visita nas nossas instalações. 

 



Para este fim: 

 
 Processamos os seus dados pessoais para proteger os seus interesses vitais e processaremos 

os seus dados pessoais se for necessário para evitar o risco de lesões ou outros danos para a 
sua saúde; 

 Processamos - na medida do necessário - os seus dados de contacto, os dados de contacto do 
seu contacto de emergência, o número de registo automóvel, a localização do site da sua 
Empresa e os dados de saúde relevantes que nos forneceu. 

 
G. Para o informar e comunicar consigo sobre outras ofertas de emprego 
Por vezes, simplesmente ainda não temos o papel certo disponível para si. Se escolher, manteremos 
informações sobre si nos nossos sistemas e contactá-lo-emos se tivermos uma nova vaga que possa ser 
do seu interesse. Podemos também convidá-lo para atividades de recrutamento ou comunicar consigo 
sobre oportunidades de emprego. 

 
Para este fim: 

 Processaremos os seus dados pessoais com base no seu consentimento quando optar por 
manter as suas informações nos nossos sistemas; 

 Processamos os seus dados de contacto (como o seu endereço e endereço eletrónico), as 
informações que nos enviou no decurso de candidaturas anteriores (por exemplo, o seu 
currículo) e um resumo do seu desempenho durante as candidaturas anteriores connosco. 

 
3. POR QUANTO TEMPO RETEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

 
A nossa Empresa geralmente conserva os Dados do Requerente apenas durante o período necessário 
para servir o objetivo comercial aplicável, na medida razoavelmente necessária para cumprir um 
requisito legal aplicável ou como aconselhável à luz de um estatuto de limitações aplicável. 

 
Imediatamente após o período de armazenamento aplicável ter terminado, os Dados serão: 

 
(i) apagado ou destruído em segurança; ou 
(ii) anonimizado; ou 
(iii) transferidos para um Arquivo (a menos que isto seja proibido por lei ou por um calendário de 

retenção de registos aplicável). 

4. QUEM TEM ACESSO AOS SEUS 

DADOS PESSOAIS? 

Acesso aos dados pessoais da nossa empresa 
Os funcionários envolvidos no respetivo processo de recrutamento podem ter acesso aos seus dados 
pessoais, quer apenas na medida do necessário para cumprir as suas respetivas tarefas. Estes empregados 
são, por exemplo, os nossos recrutadores, empregados de RH e o gestor relevante. 

 
Os seus dados pessoais podem ser acedidos por outros departamentos relevantes da Nossa Empresa, tais 
como TI, Jurídico, na medida do necessário para cumprir as suas respetivas tarefas. 

 
Em alguns casos, os seus dados pessoais podem ser transferidos para um país que não fornece um 
nível adequado de proteção de dados pessoais. No entanto, a Nossa Empresa tomou medidas para 
assegurar que os seus dados pessoais sejam adequadamente protegidos, uma vez que as Regras 
Empresariais Vinculativas são aplicáveis em todo o grupo a que a Nossa Empresa pertence. 

 
Acesso aos seus dados pessoais por terceiros 
Os seguintes tipos de terceiros podem ter acesso aos seus dados pessoais, quando relevante para o 
fornecimento dos seus produtos ou serviços à Nossa Empresa: Agências de recrutamento, agências de 
seleção de empregados, centros de avaliação, e fornecedores de TI. 
Quando terceiros tiverem acesso aos seus dados pessoais, a Nossa Empresa tomará as medidas 



contratuais, técnicas e organizacionais necessárias para assegurar que os seus dados pessoais só sejam 
processados na medida em que tal processamento seja necessário para os fins de processamento 
acordados com a Nossa Empresa. Os terceiros só processarão os seus dados pessoais em conformidade 
com a legislação aplicável. 

 
Se os dados pessoais forem transferidos para um terceiro num país que não proporcione um nível 
adequado de proteção de dados pessoais, tomaremos medidas para assegurar que os seus dados pessoais 
são adequadamente protegidos, tais como a celebração de cláusulas contratuais padrão da UE com estes 
destinatários. 
Nos outros casos, os seus dados pessoais não serão fornecidos a terceiros, exceto quando exigido por lei. 

 
5. COMO ESTÃO SEGUROS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

 
Na nossa opinião e com base na nossa avaliação de risco, tomámos as salvaguardas adequadas para 
garantir a segurança dos seus dados pessoais. Na nossa avaliação, considerámos os riscos de destruição 
acidental ou ilegal ou perda acidental, danos, alteração, divulgação ou acesso não autorizado, e outras 
formas de processamento ilegal (incluindo, mas não se limitando à recolha desnecessária) ou 
processamento posterior. 
 
 

6. COMO PODE EXERCER OS SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE? 
 
Tem o direito de solicitar o acesso ou uma panorâmica dos seus dados pessoais, e sob certas condições, 
retificação e/ou apagamento de dados pessoais. Além disso, poderá também ter o direito de restrição do 
tratamento dos seus dados pessoais, o direito de oposição ao tratamento, bem como o direito à 
portabilidade dos dados. 

 
Para invocar os seus direitos de privacidade, por favor contacte-nos utilizando os dados de contacto no 
final da presente Declaração de Privacidade. Tenha em mente que podemos solicitar informações 
adicionais para verificar a sua identidade. 

 
7. PODE RETIRAR O SEU CONSENTIMENTO? 

 
Uma vez dado, pode sempre retirar o seu consentimento. Tenha em mente que a retirada não tem efeito 
retroativo e a retirada do seu consentimento só é possível no caso de ter dado primeiro o seu 
consentimento. Por favor contacte-nos para retirar o seu consentimento, utilizando os dados de contacto 
que se encontram na parte inferior da presente Declaração de Privacidade. 

 
8. COMO APRESENTAR UMA QUEIXA OU COMUNICAR UMA VIOLAÇÃO DE 

DADOS? 
 
Se tiver uma queixa sobre a utilização dos seus dados pessoais pela Nossa Empresa, ou se tiver tomado 
conhecimento de uma violação de dados pela Nossa Empresa, pode apresentar uma queixa ou comunicar 
uma violação de dados através dos dados de contacto que se encontram no fundo desta declaração. Para 
além de apresentar uma queixa à Nossa Empresa, poderá também apresentar uma queixa à autoridade 
supervisora local de proteção de dados. 

 
9. COMO PODE CONTACTAR-NOS? 

 
Se tiver alguma dúvida sobre a forma como processamos os seus dados pessoais, leia primeiro esta 
declaração. Para perguntas, observações, elogios ou reclamações adicionais, queira contactar o 
responsável pela privacidade da Nossa Empresa em privacy@nutreco.com. 
 
 


