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Informação suplementar de acordo com o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados conforme Art. 13º do RGPD 
  

Para candidatos 

Para que usamos os seus dados 

Processamos os seus dados para fins de execução de gestão de candidaturas. O processamento dos 
dados necessários no âmbito da decisão sobre a criação de uma relação de trabalho é permitido.  A base 
jurídica é o artigo 6º nº 1 al. b) do RGPD e o artigo 28º nº 1 e nº 3 al. b) da Lei nº 58/2019 de 8 de agosto 
(Lei de Execução Nacional do RGPD).  

Os dados pessoais são processados na gestão de candidaturas e no início dos contratos de trabalho. A 
base jurídica é o Art. 6 nº 1 al. b) do RGPD e o artigo 28º nº 3 al. b) da Lei nº 58/2019 de 8 de agosto.  

Se os dados forem necessários para uma ação judicial após a conclusão do processo de candidatura, o 
processamento de dados pode ser efetuado para salvaguardar interesses legítimos em conformidade com o 
Art. 6º nº 1 al. f) do RGPD. O nosso interesse consiste na defesa contra as reivindicações. 

Transferência de dados 

Dentro da nossa empresa, o acesso aos seus dados somente é concedido a quem precisa deles para 
cumprir as finalidades acima mencionadas. Se necessário, os seus dados serão transferidos dentro do 
grupo para garantir uma gestão mais eficiente do pessoal (Art. 6 nº 1 al. f) do RGPD). 

Por quanto tempo guardamos os seus dados 

Os seus dados serão processados pela primeira vez, a partir do momento em que são recolhidos e serão 
apagados 6 meses após a conclusão do processo de candidatura. No caso de ter consentido que 
guardemos os seus dados pessoais por um período adicional, os mesmos só serão apagados após a 
expiração do prazo acordado.  

Direito de retirar o consentimento 

Se tiver consentido no processamento dos seus dados pessoais através de uma declaração correspondente 
(p.ex., para consideração para outros cargos), poderá retirar o seu consentimento em qualquer momento 
para o futuro. Assim, deixaremos de processar os seus dados pessoais para os fins para os quais foram 
recolhidos. 

Para retirar o seu consentimento, entre em contato com rgpdtpt@pt.trumpf.com 

Os seus Direitos  

O titular dos dados tem o direito de solicitar o acesso aos seus dados pessoais, bem como a retificação ou 
eliminação dos seus dados, a limitação do tratamento dos seus dados, assim como tem direito de se opor 
ao tratamento dos seus dados e o direito à portabilidade dos mesmos. 

Tem direito a apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 
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