Declaração de Privacidade para Recrutamento Eletrónico
Aviso de privacidade
Durante um processo de recrutamento, a Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dinamarca, e as suas
empresas afiliadas e subsidiárias (“Coloplast”) assegurarão que os dados pessoais são tratados com cuidado e
de acordo com as leis e os regulamentos aplicáveis. A empresa ou empresas Coloplast que publicitarem as
vagas para as quais se candidata ou que, de outro modo, interagem consigo em relação a uma vaga de emprego
na Coloplast são responsáveis pelo tratamento dos dados. Pode encontrar mais informações e dados de
contacto sobre as empresas Coloplast aqui.
Em relação ao recrutamento e testes de candidatos, a Coloplast trata as informações pessoais que lhe fornece,
as quais podem incluir o seu nome, dados de contacto, recomendações, CV, certificados de habilitações
académicas e de formação, transcrições de notas e de resultados de testes e, sujeito ao seu consentimento
prévio, feedback de anteriores entidades patronais e o seu registo criminal (“os seus dados pessoais”). Fazemos
o tratamento dos seus dados pessoais no sentido de executarmos e melhorarmos os processos de recrutamento.
Os artigos 6(1)(b) (celebração de um contrato) e 6(1)(f) (interesse legítimo), artigo 9(2)(f) (reclamações legais) e
– nos casos em que o seu consentimento é fornecido – artigo 9(2)(a) (consentimento) do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia formam a base legal relativamente à forma como a Coloplast fará
o tratamento dos seus dados pessoais.
Os funcionários da Coloplast irão tratar os seus dados exclusivamente para as finalidades especificadas. A
Coloplast irá, em determinados casos, utilizar sistemas em plataformas de terceiros ou envolver terceiros no
tratamento (por ex., empresas de recrutamento e testes externos). Estes casos irão implicar uma transferência
de dados para terceiros, mas apenas para as finalidades especificadas e atuando os terceiros mediante
instruções da Coloplast. Os dados podem ser recolhidos e tratados em toda a rede da Coloplast, o que pode
incluir o tratamento de dados fora do Espaço Económico Europeu. Nestes casos, será garantido um nível
adequado de proteção pelos terceiros sujeito às cláusulas contratuais-tipo sobre proteção de dados adotadas
pela UE ou para um mecanismo de certificação aprovado pela UE sobre proteção de dados. Para informação
adicional sobre esta matéria, consulte o encarregado da proteção de dados da Coloplast (ver detalhes abaixo).
Os seus dados pessoais serão mantidos por um período de seis meses após o final do processo de
recrutamento, salvo se fornecer um consentimento em separado que permita à Coloplast manter os seus dados
pessoais para outras vagas futuras (sendo que, nesse caso, os mesmos serão mantidos até que retire o seu
consentimento ou a Coloplast deixe de considerar os dados relevantes) ou a lei local permita uma retenção maior
para determinadas finalidades. Não obstante o supracitado, os dados pessoais relacionados com os processos
de recrutamento nos EUA e no Canadá serão mantidos por um período de até três anos após o final do processo
de recrutamento, e os dados pessoais relacionados com os processos de recrutamento na Finlândia serão
mantidos por um período de um ano após o final do processo de recrutamento.
Quais são os meus direitos?
Pode escrever para privacyrequests@coloplast.com a qualquer momento para solicitar:
•
•
•
•
•

Acesso aos seus dados
Retificação ou apagamento dos seus dados
Restrições relativamente ao tratamento dos seus dados
Receber os seus dados em formato eletronicamente legível (portabilidade de dados).
Retirada de consentimentos que tenha dado à Coloplast para tratar os seus dados

Exercer os direitos acima não irá resultar em qualquer consequência adversa da sua parte. Caso pretenda saber
mais sobre como a Coloplast trata dados pessoais, consulte www.coloplast.com/global/privacy-notice.
A Coloplast nomeou um encarregado da proteção de dados. Caso tenha alguma questão relativamente à forma
como a Coloplast trata dados pessoais, envie um e-mail ao nosso encarregado da proteção de dados para
dataprotectionoffice@coloplast.com ou envie uma carta endereçada à Coloplast, ao cuidado do Encarregado da
Proteção de Dados. Reclamações relativas à forma como a Coloplast trata dados pessoais deverão ser
igualmente enviadas para o nosso encarregado da proteção de dados. Se não se estiver satisfeito com a forma
como a Coloplast trata uma reclamação recebida, tem o direito de apresentar uma reclamação junto da
autoridade de supervisão relevante. Na Dinamarca, a autoridade relevante é a Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
Como deverei contactar a Coloplast?
Contacte a Coloplast enviando um e-mail, caso tenha quaisquer dúvidas sobre o processo de recrutamento.

