POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INTRODUÇÃO
A “321 Crédito” respeita a privacidade dos seus dados pessoais, pelo que o tratamento dos
mesmos é uma preocupação importante à qual prestamos particular atenção.
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”) é o Regulamento (EU) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, estabelece a proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).
Esta Política de Privacidade visa dar a conhecer aos candidatos a ofertas de emprego as regras
gerais relativas às informações pessoais que recolhemos e tratamos, qual o seu fundamento,
como usamos essas informações e as opções que oferecemos, incluindo o modo de acesso,
retificação e apagamento, no estrito respeito e cumprimento da Lei de Proteção de Dados
Pessoais.
A “321 Crédito” poderá, unilateralmente e a qualquer momento, alterar, modificar aditar ou
retificar a presente Política de Privacidade, sem necessidade de qualquer aviso prévio.

2. O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?
Por dados pessoais entende-se a Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável (“titular dos dados”); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser
identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por
exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via
eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética,
mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular.

3. QUEM É O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS?
A entidade responsável pela recolha e tratamento dos seus dados pessoais é a “321 Crédito”,
em particular o Departamento de Recursos Humanos, no âmbito de atividades de recrutamento
e seleção de candidatos.

4. QUE TIPO DE DADOS PESSOAIS RECOLHEMOS?
A “321 Crédito”, no âmbito da sua atividade, procede à recolha e ao tratamento dos dados
pessoais estritamente necessários à condução do processo de recrutamento e seleção, tais
como nome, contacto telefónico, morada, correio eletrónico, habilitações literárias e
experiência profissional, entre outros que se revelem necessários ao processo.
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5. QUANDO E COMO RECOLHEMOS OS SEUS DADOS?
Através do seu consentimento, a “321 Crédito” receciona a sua candidatura (em resposta a
anúncio ou espontaneamente), procedendo à recolha dos seus dados pessoais por via de correio
eletrónico ou presencial.
Os dados pessoais recolhidos são tratados informaticamente e no estrito cumprimento da
legislação de proteção de dados pessoais, sendo armazenados em base de dados específicas,
criadas para o efeito e, em situação alguma, serão utilizados para outra finalidade que não seja
aquela para a qual foi dado o consentimento pelo Candidato.

6. QUAL O FUNDAMENTO JURÍDICO DA RECOLHA E TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
Ao apresentar a sua candidatura à “321 Crédito”, o Candidato aceita e consente, livre e
expressamente, mediante declaração expressa e inequívoca, autorizando que os seus dados
pessoais solicitados, ou opcionalmente por si fornecidos, sejam recolhidos e tratados pela “321
Crédito”, nos termos previstos.
De acordo com a legislação aplicável os dados pessoais são de fornecimento obrigatório, sem os
quais a “321 Crédito” não poderá considerar a candidatura.

7. QUAIS AS FINALIDADES DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?
A recolha dos seus dados pessoais destina-se a avaliar a sua candidatura face à oferta de
emprego a que concorreu.
No entanto, com o seu consentimento, a sua candidatura poderá permanecerá em base de
dados para futuras necessidade de recrutamento que possam vir a existir na “321 Crédito”.
Caso não pretenda continuar a fazer parte da base de dados dos Recursos Humanos da “321
Crédito” poderá revogar a autorização que forneceu, em qualquer momento, data a partir da
qual os seus dados serão eliminados para este efeito.

8. QUAL O PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS?
Os seus dados pessoais são armazenados e conservados pelo período de tempo necessário à
finalidade para a qual a informação é tratada. Existem, contudo, requisitos legais que obrigam a
“321 Crédito” a conservar os seus dados por um período de 5 anos, findo o qual serão
eliminados.

9. SEGURANÇA DO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
A “321 Crédito” garante a proteção dos seus dados pessoais contra qualquer perda, destruição,
alteração, acesso, utilização indevida ou não autorizada, adotando para o efeito todas as
medidas legalmente exigidas.
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Para este efeito, a “321 Crédito” possui medidas técnicas e organizativas que visam garantir a
segurança da informação e protegê-la contra quaisquer atos deliberados ou acidentais que
possam provocar a sua manipulação, destruição, perda ou utilização não autorizada.

10. DIREITO DE ACESSO, RETIFICAÇÃO, CANCELAMENTO E OPOSIÇÃO DOS SEUS DADOS
PESSOAIS
Nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados o titular dos dados tem o direito de
solicitar à “321 Crédito” o acesso aos seus dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a
sua retificação ou o seu apagamento. O titular dos dados tem ainda o direito de exigir, em
determinadas circunstâncias, a limitação do tratamento dos dados pessoais.
Poderá exercer esses direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação ao tratamento,
oposição ao tratamento, portabilidade ou retirada de consentimento junto da “321 Crédito”,
bem como solicitar esclarecimentos sobre quaisquer questões relacionadas com a lei da
Proteção de Dados Pessoais através de envio de correio eletrónico para o endereço:
protecaodados@321credito.pt, ou através de comunicação escrita para o seguinte endereço:
Avenida da Boavista, nº. 772, 1º, 4100-111 Porto.
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