POLÍTICA DE PRIVACIDADE - RPGD

Política de Privacidade
A Parttrain, Lda. reconhece a importância de proteger os seus dados pessoais, qualquer que seja a sua
natureza. Por essa razão, desenvolvemos um conjunto de medidas de segurança que visam a proteção e
confidencialidade de dados pessoais, através da nossa Política de Privacidade. Tomamos medidas técnicas
e organizativas necessárias ao cumprimento do Regulamento Geral da Proteção de Dados, garantido que o
tratamento dos seus dados pessoais é lícito, leal, transparente e limitado às finalidades autorizadas com o
seguinte objetivo:
• Uma descrição clara dos dados que possuímos, com que fim os utilizamos, por que motivo
necessitamos deles e quem a eles tem acesso.
• Um resumo das opções relativamente ao uso que fazemos dos dados pessoais e de quais são os seus
direitos.
• Informação dos responsáveis internos.

ÂMBITO

Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais dos nossos colaboradores recolhidos e/ou
tratados.
O Regulamento Geral de Proteção de Dados, abreviadamente RGPD, estabelece as regras relativas à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados, defendendo os seus direitos e liberdades fundamentais.
FINALIDADES DO TRATAMENTO

Aplica-se ao tratamento dos dados pessoais por meios total ou parcialmente automatizados bem como ao
tratamento não automatizado de dados pessoais contidos em ficheiros ou a eles destinados.
Exemplos de dados considerados pessoais:
• nome e apelido
• endereço de casa
• endereço de email tipo nome.apelido@empresa.com
• número do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
• dados de localização5 (como a função de dados de localização num telemóvel)
• endereço IP (Internet Protocol) - Cookie ID3
• identificador publicitário do telefone

POLÍTICA DE PRIVACIDADE - RPGD

• dados em posse do hospital ou de profissionais clínicos que possam identificar a pessoa
Exemplo de dados não considerados pessoais:
• nº de registo na empresa
• endereço de email tipo info@empresa.com
• dados anonimizados
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Responsáveis internos:
Na empresa os elementos envolvidos na garantia da proteção de dados são a Gestão de topo - Dr. Vitor
Valente e Hugo Luis.
1. Dados dos colaboradores da empresa
Dados Informáticos
A empresa dispõe de um Sistema informático, gerido através de um SERVIDOR, o qual tem acessos
restritos através de passwords.
O SERVIDOR é gerido pelo fornecedor "Intranet", o qual assinou uma declaração de confidencialidade
sobre a informação a que pode ter acesso.
Documentação (dados) física
Os documentos (dados) físicos encontram-se no departamento administrativo e financeiro devidamente
arquivados. O acesso é restrito, pois estes só são acessíveis aos responsáveis internos em cima referidos.
Estas salas têm acesso restrito, por estarem fechadas.

2. Dados dos Clientes / Fornecedores
Qualquer colaborador da empresa pode ter, em diversas fases da execução das suas tarefas, acesso a
informação de clientes/ fornecedores. Para garantir a confidencialidade da mesma cada colaborador
assinou um "Compromisso de Confidencialidade".
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3. Fornecedores
Qualquer fornecedor da empresa pode ter, em diversas fases da execução da prestação dos seus serviços,
acesso a informação de clientes/ colaboradores. Para garantir a confidencialidade da mesma cada
colaborador assinou um "Compromisso de Confidencialidade".
4. Web Site
No Web Site disponibilizamos Politica de Privacidade direcionada aos seus utilizadores:
“Política de privacidade
A Parttrain, Lda., garante a confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso web site.
Todas as informações pessoais relativas a clientes ou visitantes que usem o nosso site serão tratadas em
concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98).
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e/ou telemóvel, morada, data
de nascimento e/ou outros.

Os Cookies e Web Beacons
Utilizamos cookies para armazenar informação, tais como as suas preferências pessoas quando visita o nosso
website. Isto poderá incluir um simples popup, ou uma ligação em vários serviços que providenciamos, tais como
fóruns.
O utilizador poderá desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou efetuando alterações nas ferramentas
de programas Anti-Virus, como o Norton Internet Security. No entanto, isso poderá alterar a forma como interage
com o nosso website, ou outros websites. Isso poderá afetar ou não permitir que faça logins em programas, sites
ou fóruns da nossa e de outras redes.
Ligações a Sites de terceiros
A Parttrain, Lda., através do seu site www.parttrain.pt pode possuir ligações para outros sites, os quais, a nosso
ver, podem conter informações / ferramentas úteis para os nossos visitantes. A nossa política de privacidade não é
aplicada a sites de terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir dos nossos deverá ler a política de privacidade
do mesmo. Não nos responsabilizamos pela política de privacidade ou conteúdo presente nesses mesmos sites.
O consentimento para o tratamento de dados pessoais para efeitos de funcionamento da atividade da Parttrain,
Lda pode ser revogado em qualquer altura:
Quais são os meus direitos?
A qualquer momento, pode solicitar-nos:
•
•
•

O acesso à informação que temos sobre si;
A retificação da informação caso esteja incorreta ou incompleta;
Para apagar os seus dados pessoais;
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•

Se o tratamento depender do seu consentimento ou acordo e esse for efetuado por meios automatizados,
tem direito ao envio dos dados pessoais anteriormente fornecidos.

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos assegurar a eficácia dos seus
direitos. Poderá ser-lhe pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados
pessoais é apenas feita com o seu titular. Os mesmos serão disponibilizados no prazo máximo de 60 dias a partir
do momento em que o pedido for efetuado.
Deve ter presente que devido a requisitos legais, o seu pedido poderá não ser imediatamente satisfeito. De
qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo máximo de 30 dias a partir do
momento em que o pedido for efetuado.
Caso pretenda mais do que uma cópia dos seus dados pessoais em fase de tratamento, a Parttrain, Lda poderá
sujeitar esse serviço a um pagamento de uma taxa pelos custos administrativos.
Direito de retificação
O titular dos dados pessoais tem o direito de obter da Parttrain, Lda, sem demora injustificada, a retificação dos
dados inexatos ou incompletos que lhe digam respeito.
Direito ao esquecimento
O titular dos dados pessoais tem o direito pedir à NERSANT para apagar os seus dados, sem demora injustificada,
tendo a NERSANT a obrigatoriedade de apagar os dados pessoais quando se aplique, designadamente, um dos
seguintes motivos, no prazo de 90 dias:
•
•
•

Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento;
O titular retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o tratamento é
baseado no consentimento) e não existir outro fundamento para o referido tratamento;
O titular opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem o
tratamento;

Direito de portabilidade dos seus dados pessoais
Se o tratamento depender do consentimento do titular dos dados e esse consentimento tiver sido prestado por
meios automatizados, o titular dos dados tem o direito a receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que
tenha fornecido à Parttrain, Lda.
Posso revogar o meu consentimento posteriormente?
Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, o titular dos dados tem o
direito de retirar consentimento em qualquer altura, embora esse direito não comprometa a licitude do
tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos
dados, baseado noutra base legal, como é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigação legal a que a
Parttrain, Lda esteja sujeita.
Caso pretenda retirar o seu consentimento, pode contactar-nos através de carta, telefone ou do endereço e-mail:
info@parttrain.pt
Ocasionalmente, a Parttrain atualizará esta Política de Privacidade sem aviso prévio e sempre que se justifique.
Solicitamos-lhe que reveja periodicamente este documento para se manter atualizado.

5. Outras Situações
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Curriculum Vitae recebidos

Qualquer outra situação que esteja omissa neste documento, a empresa compromete-se a cumprir a
legislação.
EXCEÇÕES:

No entanto esta proibição não se aplica em diversos casos, entre os quais:
• Se o titular dos dados tiver dado o seu consentimento explícito para o tratamento desses dados pessoais
para uma ou mais finalidades específicas (nos casos em que a lei não o proíba)
• Se o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos
específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados em matéria de legislação laboral, de
segurança social e de proteção social
• Se o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo seu
titular
• Se o tratamento for necessário para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, para a avaliação da
capacidade de trabalho do empregado, o diagnóstico médico, a prestação de cuidados ou tratamentos de
saúde
VIOLAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS:

Violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a
divulgação ou o acesso, não autorizados, a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer
outro tipo de tratamento.
PERÍODO DE RETENÇÃO
Conservamos os seus dados apenas durante o período que for necessário no âmbito da finalidade para a
qual estes foram recolhidos. Para as finalidades descritas nesta Política de Privacidade, os seus dados
pessoais irão ser conservados até ao prazo máximo estipulado na legislação para este fim. Para os restantes
dados não englobados na legislação serão por nós guardados por um prazo máximo de 10 anos contados a
partir da recolha do seu consentimento e caso, dentro deste período, não tenha retirado o seu
consentimento.

