Informação legal

O website www.alento.pt pertence à ALENTO - RECURSOS HUMANOS
E CONSULTORIA, LDA, pessoa colectiva número 510318940, com sede
na Centro de negócios Ideia Atlântico, cx 038, Braga, 4719-005 Braga e Capital Social de 2.250,00€ (dois mil e duzentos e cinquenta
euros).

Política de privacidade
A ALENTO está responsabilizada pela proteção dos dados pessoais que
lhe são confiados.
Por esse motivo, toda a informação de natureza pessoal é tratada e
protegida com toda a diligência, e sempre de acordo com a lei
aplicável: Regulamento UE 2016/679, Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados (RGPD).
Esta Política de Privacidade explica quem somos, para que finalidades
podemos tratar os seus dados pessoais, como os tratamos, a quem os
podemos divulgar, tais como, clientes, para onde podem ser
transferidos ou onde podem aceder aos mesmos e quais os seus
direitos.
A ALENTO - RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA, LDA (doravante
designada por “ALENTO”), tratará os seus dados pessoais (também
referidos nesta política como “informação”) de acordo com os fins
abaixo descritos.
A ALENTO é a responsável pelo tratamento de dados pessoais.
Os seus dados pessoais serão objeto de tratamento apenas para as
seguintes finalidades:

Porque precisamos da sua informação?
A. Finalidades relevantes para trabalhadores da ALENTO

- Gestão de Recursos Humanos

Inclui os tratamentos de dados necessários para a celebração,
cumprimento e cessação de um contrato de trabalho, gestão de
tempos de trabalho, ausências e férias, processamento de salários e
outros benefícios, relação com a Administração Tributária e a
Segurança Social, promoções e desenvolvimento da carreira,
formação, avaliação, despesas de representação e comunicação com
os trabalhadores, exercício do poder disciplinar.
- Gestão interna e de negócio
Inclui atividades como o planeamento de projetos, registo de tempos
de trabalho, gestão de ativos da empresa, prestação de serviços
centralizados para aumentar a eficiência das operações, realização de
auditorias e investigações, implementação de controlos de gestão,
utilização de bases de dados internas, gestão de arquivo, seguros,
prevenção, preparação e gestão de conflitos.
- Segurança, Higiene e Saúde no trabalho
Inclui atividades relacionadas com a segurança, higiene e saúde no
trabalho, a proteção dos trabalhadores e dos ativos da empresa, a
autenticação de trabalhadores e gestão de acessos.
- Análise e Gestão
Inclui atividades como questionários de satisfação, e o tratamento dos
dados de trabalhadores para efeitos de reporte e análise.
- Cumprimento de obrigações legais
Inclui o tratamento de dados pessoais estritamente necessário para o
cumprimento das suas obrigações legais, como a divulgação de dados
na sequência de mandatos judiciais, colaboração com os reguladores e
a defesa dos interesses legítimos da ALENTO.
- Proteção de interesses vitais
O tratamento de dados pessoais para a proteção dos interesses vitais
dos trabalhadores.

B. Finalidades relevantes para Candidatos

- Recrutamento
Inclui atividades de recrutamento tais como a pesquisa, seleção e
colocação em clientes da ALENTO, bem como atividades relacionadas.
Neste âmbito serão também tratados dados relativos ao
processamento de salários e gestão de recursos humanos.

- Execução de contratos
Inclui atividades como celebrar contratos com clientes e parceiros,
assim como a comunicação com terceiros envolvidos nos contratos
(companhias de seguros, beneficiários, intermediários) e a resposta
pedidos de clientes e parceiros.

- Desenvolvimento e melhoria dos serviços
Inclui atividades necessárias para o desenvolvimento e melhoria dos
serviços prestados pela ALENTO, análise da atividade e processamento
para efeitos estatísticos e científicos.

Como será utilizada a minha informação?
- Legitimidade para o Tratamento dos seus dados
Os seus dados apenas serão utilizados se verificada uma das situações
seguintes:
1] Prestou o seu consentimento através da assinatura ou aceitação de
um formulário online ou em papel.
2] Os dados forem necessários para o cumprimento das obrigações
legais do contrato de trabalho.
3] Os dados forem necessários para dar cumprimento a uma obrigação
legal a que a ALENTO está sujeita, tal como a divulgação de dados à
Administração Tributária e à Segurança Social, bem como outras
autoridades

4] Os dados forem necessários para efeito dos interesses legítimos
prosseguidos pela ALENTO, desde que não prevaleçam sobre os
interesses ou direitos, liberdades e garantias do titular dos dados.
Os seus dados pessoais não serão utilizados para outras finalidades
que não as descritas na presente política, sem que tal seja
previamente informado ou, se for o caso, obtido o seu consentimento.
Os seus dados serão tratados pela ALENTO aplicando medidas técnicas
e organizativas adequadas para assegurar um nível elevado de
segurança, nos termos do RGPD.
Em relação aos candidatos a emprego, a ALENTO define e analisa
perfis de comportamento com vista a prestar um melhor serviço de
seleção e recrutamento de recursos humanos.

Por quanto tempo conservarão a minha informação?
Os seus dados pessoais serão conservados pelo período de tempo
mínimo necessário e proporcional para a prossecução das finalidades
acima descritas.
No caso de trabalhadores, os seus dados serão conservados para
efeitos de cumprimentos das obrigações legais e de proteção dos
interesses legítimos da ALENTO.
Relativamente aos processos de recrutamento, e nos termos da
legislação laboral, os seus dados serão conservados durante um
período de 2 (anos).

A minha informação será partilhada com outros?
A sua informação pessoal pode ser divulgada
●
A Clientes da ALENTO. No âmbito dos serviços de recrutamento
de recursos humanos.
●
A terceiros prestadores de serviços da ALENTO. A ALENTO utiliza
diversas entidades terceiras para prestar serviços, as quais poderão ter
acesso aos seus dados.
●
A Autoridades Públicas. Nos termos da lei aplicável, a ALENTO
está obrigada a divulgar dados à Administração Tributária, à

Segurança Social, à Autoridade das Condições de Trabalho, e, na
sequência de mandatos judiciais, às autoridades judiciárias.
De acordo com a presente política de privacidade, a utilização da sua
informação pode envolver a transferência da mesma para outros
países.

Quais são os meus direitos?
A qualquer momento, pode solicitar-nos:
● O acesso aos seus dados pessoais;
● A retificação da sua informação pessoal;
● A oposição, o apagamento ou a limitação do tratamento dos seus
dados pessoais;
● A portabilidade dos dados pessoais anteriormente fornecidos, de
forma estruturada, compatível e num formato legível.

Para exercer os seus direitos, por favor contacte o nosso Encarregado
de Proteção de Dados, através do seguinte contacto: rgpd@alento.pt
Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado, de forma a que
possamos assegurar a eficácia dos seus direitos.
Poderá ser pedido que faça prova da sua identidade de modo a
assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu
titular.
Deve ter presente, que em certos casos, nos termos da lei aplicável o
seu pedido poderá não ser imediato ou integralmente satisfeito.
De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse
sentido, no prazo de um mês a partir do momento em que o pedido
for efetuado.
Tem ainda o direito de apresentar reclamação à autoridade nacional
de controlo: www.cnpd.pt.

Posso revogar o 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. No entanto este direito não
compromete a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento anteriormente prestado, bem como o tratamento
posterior dos mesmos dados, com outro fundamento de licitude, como
é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigação legal a que a
ALENTO esteja sujeita.
Caso pretenda retirar o seu consentimento, por favor contacte o nosso
Encarregado de Proteção de Dados, através do seguinte contacto:
rgpd@alento.pt.
Se permanecer com alguma dúvida referente a esta política ou outras
questões de privacidade, ou pretender exercer algum dos seus
direitos, por favor entre em contacto, através do e-mail:
rgpd@alento.pt ou pelo endereço postal: Centro de negócios Ideia
Atlântico, cx 038, Braga, 4719-005 – Braga

Termos e condições de utilização do website
Ao utilizar o website com o endereço www.alento.pt (o "site"),
disponibilizado pela ALENTO Recursos Humanos S.A., pessoa colectiva
número 510318940, com sede na Centro de negócios Ideia Atlântico,
cx 038, Braga, 4719-005 - Braga (“ALENTO”), o utilizador estará a
aceitar os seguintes termos e condições de utilização:
1. A utilização deste site deverá revestir carácter meramente pessoal.
É proibida a sua modificação, reprodução, duplicação, cópia,
distribuição, venda, revenda e outras formas de exploração, com fins
comerciais ou não, sem autorização prévia da ALENTO.
2. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre o site e os seus
conteúdos pertencem à ALENTO, salvo indicação expressa em
contrário.

3. A criação de um link que aponte para o site da ALENTO é apenas
autorizada se for feita fora de frames e desde que remeta para a
página de entrada do site, sendo, portanto, proibidos os deep links.
4. A ALENTO usa de bom julgamento ao compilar e disponibilizar a
informação contida no seu site, a qual é puramente informativa e
destinada ao desenvolvimento profissional dos utilizadores. A ALENTO
recomenda que o utilizador verifique, por conta própria, a exactidão
das informações disponibilizadas antes de tomar qualquer decisão
baseada nas mesmas.
5. A ALENTO não garante a exactidão, adequação, actualização e
operação do site, ou das informações nele contidas, não se
responsabilizando, portanto, por quaisquer perdas, danos, expectativas
de receitas ou quaisquer outros prejuízos que resultem da utilização
das informações contidas no site.
6. As informações contidas no site foram compiladas a partir de várias
fontes e estão sujeitas a alterações, sem qualquer aviso prévio.
7. O envio de um currículo pessoal por um utilizador não garante que
um empregador solicitará informações a seu respeito. Irá propor-lhe
uma entrevista e fazer-lhe uma oferta de emprego caso os candidatos
estejam disponíveis ou correspondam às necessidades do empregador.
8. As possíveis negociações entre utilizadores empregadores e
utilizadores em busca de emprego são da exclusiva responsabilidade
das partes negociantes.
9. A ALENTO não garante quaisquer condições e/ou duração de
qualquer posição de emprego obtida através do site.
10. Ao utilizar o site, o utilizador estará a assumir o risco de que as
informações nele contidas podem ser incompletas, inexactas,
desactualizadas ou diferentes daquilo que procura.
11. Para que os utilizadores se mantenham sempre cientes das
informações que recebemos, como as utilizamos e em que
circunstâncias elas estão acessíveis a terceiros (somente com
autorização expressa do utilizador ou para resposta a necessidades
legais devidamente sustentadas), publicaremos no site informações
sobre quaisquer mudanças na nossa política de privacidade ou sobre

novas funcionalidades que, consequentemente, impliquem a recepção
ou o uso das informações dos usuários.
12. Tecnologias de recolha de dados
a) Cookies

A ALENTO pode utilizar Cookies nos seus serviços, e-mails e anúncios.
Um "Cookie" é um pequeno ficheiro de texto, automaticamente
guardado pelo computador do utilizador, e que permite a sua
identificação sempre volte a utilizar o site da ALENTO. Os utilizadores
da ALENTO são livres de configurar o seu navegador de Internet por
forma a impedir a instalação de "Cookies" no seu computador, caso
assim o entendam. Os Cookies funcionam como identificadores do seu
computador, mas não pessoalmente do utilizador em si.
A ALENTO usa Cookies com o objectivo de compreender e guardar as
preferências dos utilizadores para futuras visitas, para controlar os
anúncios exibidos, compilar dados estatísticos sobre o tráfego da
ALENTO e sobre a utilização do site, a fim de melhorar a experiência
dos nossos utilizadores e os nossos serviços no futuro. A ALENTO
poderá contratar terceiros para nos ajudar a compreender melhor os
utilizadores do nosso site, não estando os mesmos autorizados a
utilizar as informações recolhidas por nossa conta, excepto para nos
ajudar a prestar e a melhorar o nosso serviço.
b) Pixéis
O pixel tag, também conhecido como GIF transparente ou web
beacon, é um ficheiro gráfico invisível, colocado em certas páginas de
um website ou e-mail, mas não no seu computador. Quando acede a
essas páginas ou lê o e-mail, o pixel tag gera uma notificação
específica com dados do utilizador apenas para efeitos de controlo da
utilização efectuada, para uso e benefício exclusivo da ALENTO. A
ALENTO poderá contratar terceiros para nos ajudar a compreender
melhor os utilizadores do nosso site, não estando os mesmos
autorizados a utilizar as informações recolhidas em nosso nome,
excepto para nos ajudar a prestar e a melhorar o nosso serviço.

