Política de Privacidade e Proteção de dados

AVISO DE INFORMAÇÃO AOS CANDIDATOS A EMPREGO
Secção 1 – Identidade e detalhes do contacto do responsável pelo tratamento
De acordo com a legislação aplicável em matéria de proteção de dados, os seus dados pessoais serão tratados por:
Siscardio, Serviços Médicos Especializados, Lda.,
Rua do Campo Alegre, nº 231, 5º piso, 4150-178 Porto, Portugal
Secção 2 – Finalidades e fundamento jurídico do tratamento de dados
Os seus dados pessoais serão tratados com as seguintes finalidades e ao abrigo dos seguintes fundamentos
jurídicos:
Finalidade

Fundamento Jurídico

Dispor de uma lista de reserva de potenciais Interesse legítimo da Unilabs em avaliar as
competências e a capacidade de um candidato
candidatos.
para o cargo em questão, bem como a
Determinar a adequação do cargo.
necessidade de tomar medidas necessárias
previamente à celebração do contrato de
trabalho.

Secção 3 – Definição de Perfis
Não aplicável – não se procede à definição de um perfil
Secção 4 – Recolha indireta de dados
Os seus dados pessoais serão ainda recolhidos indiretamente a partir de diversas fontes:
Categorias de dados pessoais
recolhidos indiretamente
Dados de identificação
Dados de contacto profissionais

Fonte não acessível ao público
Agências de recrutamento,
antigos empregadores

Secção 5 – Categorias de destinatários dos dados pessoais
Os seus dados pessoais serão compartilhados dentro do grupo Unilabs, incluindo outras empresas da Unilabs, com
colaboradores devidamente autorizados e departamentos de Recursos Humanos.
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Secção 6 – Período de retenção de dados
De acordo com o disposto no Regulamento Geral da Proteção de dados e demais legislação aplicável, os seus dados
serão conservados durante o processo de recrutamento:
Após o processo,
- Se assinar um contrato com a Unilabs, os seus dados serão guardados durante a vigência do contrato e 10 anos
após o seu término;
- Se não assinar um contrato com a Unilabs e se a Unilabs considerar que o seu perfil pode ser interessante para
futuras vagas abertas, os seus dados serão guardados pelo período de um ano.
Secção 7 – Transferência de dados pessoais
Devido à dimensão internacional do Grupo Unilabs, os seus dados pessoais serão transferidos para fora da União
Europeia para países que a Comissão Europeia reconhece como países que oferecem um nível adequado de
proteção, como a Suíça, onde está localizada a sede da empresa.
Secção 8 – Direitos dos titulares de dados
Relativamente aos seus dados pessoais, assistem-lhe os seguintes direitos:
-

O direito de acesso, que pode ser exercido solicitando uma cópia dos seus dados pessoais;

-

O direito de retificação dos seus dados pessoais, caso os mesmos estejam inexatos ou incompletos, e o
direito à limitação no tratamento dos seus dados;

-

O direito ao apagamento os seus dados pessoais, nos casos legalmente admissíveis;

-

O direito à portabilidade dos dados, nos casos em que o tratamento dos seus dados pessoais se baseie no
seu consentimento e/ou decorram da execução de um contrato de que seja parte;

-

O direito de oposição nos casos legalmente admissíveis;

Secção 9 – Formas de exercício
Estes direitos podem ser exercidos através do envio de um e-mail para o seguinte endereço: dpo@unilabs.com
Secção 10 – Direito de apresentar uma reclamação à Autoridade de Controlo
Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação a uma Autoridade de Controlo, no Estado-Membro da sua
residência habitual, do seu local de trabalho ou no local onde alegadamente foi praticada a infração ao RGPD.
Secção 11 – Dados de contacto do Responsável pela Proteção de Dados

dpo@unilabs.com
Secção 12 – Alterações à política de privacidade
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A Unilabs reserva-se o direito de alterar a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados a qualquer
momento.
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