Política de Privacidade
A proteção da privacidade e dos dados pessoais é uma prioridade para a Contracting – Accounting and Consulting, Lda
(adiante designada Contracting) que está empenhada no cumprimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(RGPD).
A presente Política de Privacidade informa-o sobre os dados pessoais que recolhemos, como os tratamos, para que
finalidades, com quem os partilhamos, qual o período de conservação ou os critérios que aplicamos, assim como as
diferentes formas de nos contactar para conhecer e exercer os seus direitos.
Esta política de privacidade aplica-se à informação que recolhemos junto de si pelas seguintes vias:
Site institucional da Contracting
 Anúncios
 Redes Sociais (Facebook, LinkedIn, Instagram)
 Recomendações de terceiros


Aplica-se também a toda a informação pessoal que partilhe connosco por sms, e-mail, carta ou outro meio de
correspondência, bem como pessoalmente. Para que possamos prestar-lhe um serviço com elevados padrões de
qualidade, necessitamos por vezes de recolher informação pessoal sobre si.

Responsável pelo tratamento de dados
O responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais será a Contracting, empresa que lhe presta o serviço
e que nesse âmbito decide quais os dados recolhidos, meios de tratamento e finalidades para que os dados são usados.

Informação recolhida e finalidade
Recolhemos apenas a informação necessária para o desenvolvimento de cada tipo de atividade e serviço e esta só será
conservada pelo período de tempo estritamente necessário.
Marketing Promocional
Os dados recolhidos destinam-se à divulgação de novos serviços, atualizações de serviços
existentes, envio de propostas e subscrições de newsletters. O envio de informação desta
natureza será sempre com o seu consentimento prévio e a qualquer momento poderá retirá-lo.
Recrutamento e Seleção
As informações recebidas, nomeadamente o Currículo Vitae, servirão para aferir o grau de
correspondência do(a) candidato(a) a um eventual cargo em aberto. Eventualmente (situações
específicas e se a posição em aberto a isso obrigar), poderão ser solicitadas mais informações tais
como o estatuto de imigração e registo criminal.
Contrato de Serviços
Assim que se tornar nosso parceiro irão ser recolhidos todos os dados necessários ao
desenvolvimento do serviço contratado, nomeadamente, dados fiscais, senhas, via CTT, contactos,
etc.. A Contracting compromete-se a não divulgar a terceiros quaisquer destes dados que servirão
exclusivamente para o cumprimento de obrigações jurídicas inerentes ao serviço prestado (por
exemplo, uma obrigação fiscal ou de segurança social).
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Partilha de dados
A Contracting apenas utiliza os seus dados internamente para a prestação do serviço contratado e para fins de Marketing
Promocional (fins esses desenvolvidos pela Contracting), descritos anteriormente, sempre com o seu consentimento
prévio. Determinados dados têm que ser transmitidos, por força da lei, a entidades que assim o exijam, tais como a
Autoridade Tributária.

Tempo de conservação da informação
A Contracting trata e conserva os dados conforme as finalidades para que os mesmos são recolhidos e tratados e apenas
pelo período de tempo necessário para o cumprimento das finalidades que motivaram a sua recolha.
A informação recolhida para efeitos de marketing promocional será conservada até ao momento de cancelamento da
subscrição por parte da pessoa.
Nos termos da lei, a Contracting manterá por 5 anos, desde o momento de recolha, todos os dados recebidos em
processos de recrutamento e seleção.
Para efeitos contabilísticos e fiscais, de informação à Autoridade Tributária, os dados recolhidos terão que ser
conservados durante 10 anos.

Fundamentos para o tratamento dos dados
Quando há um Interesse Legítimo por parte da Contracting, no tratamento dos dados, como por exemplo o da
melhoria da qualidade de serviço.
Quando há um Consentimento prévio expresso de forma livre, informada e inequívoca seja por escrito ou através da
validação de uma opção por via digital.
Quando na sequência de Execução de Contrato e diligências pré-contratuais existe a necessidade de tratamento
de dados para o normal funcionamento dos serviços contratados/prestados.
Quando existe a necessidade do Cumprimento de uma obrigação legal por parte da Contracting.

Acesso e Controlo dos dados
Possibilitamos, a seu pedido, o acesso, a retificação e o apagamento dos dados pessoais. Tem também o direito de se
opor ao processamento dos seus dados pessoais.
Caso a utilização dos seus dados pessoais seja baseada no consentimento, tem o direito de o retirar, sem comprometer
a validade do tratamento de dados efetuado até esse momento.
Através do Responsável pelo tratamento de dados pode solicitar:







Informação acerca dos seus dados;
Informação acerca do processamento;
A finalidade subjacente ao tratamento;
A correção, ou atualização, de algum dado;
Os seus dados num formato aberto;
O apagamento dos dados, o que prejudicará, neste caso, futuros tratamentos.
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Para o exercício dos referidos direitos, enquanto titular dos dados pessoais em causa, poderá entrar em contacto com
a Contracting através de:
Contracting
A/C Encarregado de Proteção de Dados
Av. da República, nº 3000
Estoril Office Esc. 26
2649-517 Alcabideche
Ou para o e-mail: geral@contracting.pt

Alteração à política de segurança e privacidade
Os presentes Termos e Condições, que deverá ler atentamente, poderão ser alterados, considerando-se que as
alterações entram em vigor a partir da data da sua colocação neste website, fazendo-se expressa referência à data de
atualização.

Data da última atualização da Política de Privacidade
13 de Novembro de 2018
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