POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A ProPública respeita a sua privacidade enquanto titular dos dados e atuará de acordo
com as disposições constantes do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(RGPD) e demais legislação aplicável.

Que dados tratamos e como são recolhidos
Considera-se um dado pessoal qualquer informação relativa a uma pessoa singular
identificada ou identificável, direta ou indiretamente.
A ProPública pode tratar as seguintes categorias de dados pessoais dos seus
associados, fornecedores, parceiros, trabalhadores e candidatos a relações de
trabalho:
a)

Dados de identificação e contacto;

b)

Dados sobre educação e experiência profissional;

c)

Dados profissionais; e

d)

Dados de faturação.

Os dados são recolhidos por vários meios e em variadas ocasiões, por exemplo,
quanto nos envia o seu CV para uma candidatura a uma vaga de recrutamento ou
para iniciar uma colaboração numa iniciativa da ProPública. Podemos também
recolher indiretamente os seus dados, por exemplo, através da imprensa ou outras
fontes públicas. Nesta eventualidade, serão prestadas as informações relacionadas
com o tratamento de dados previstas no RGPD.
As finalidades, o respetivo fundamento jurídico do tratamento de dados e os prazos
de retenção são os seguintes:
a)

Gestão de trabalhadores (execução de contrato) – 1 (um) ano após a
cessação da relação profissional;
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b)

Recrutamento de colaboradores para desenvolvimento das atividades
estatutárias da ProPública (relação pré-contratual, consentimento e
interesse legítimo) – 2 (dois) anos desde a entrega da candidatura, em
caso de não seleção;

c)

Gestão de eventos (interesse legítimo ou consentimento) – 2 (dois)
anos desde o último contacto;

d)

Gestão de fornecedores e faturação (execução de contrato, interesse
legítimo e cumprimento de obrigação legal) – 10 (dez) anos;

e)

Envio de comunicados de imprensa ou outras comunicações sobre as
atividades da ProPública em papel ou por via eletrónica (interesse
legítimo) – até que manifeste a sua oposição ao tratamento.

Os dados pessoais serão guardados durante o período necessário para cumprimento
das finalidades ora previstas ou durante o período legalmente exigido.
Os dados não serão transmitidos a terceiros, salvo se necessário para cumprimento
de obrigações legais ou exercício dos direitos de defesa ou ação da ProPública.
A ProPública adotará uma política de segurança adequada ao risco relativa ao
tratamento dos seus dados. Se desejar obter mais informações sobre as nossas
práticas de segurança de dados, não deixe de nos contactar.
Enquanto titular dos dados, os seus direitos (que podem ser limitados devido a
obrigações legais, de confidencialidade, direitos de terceiros ou interesses legítimos
da ProPública) são os seguintes: (i) Direito de acesso; (ii) Direito de retificação; (iii)
Direito ao apagamento; (iv) Direito à limitação do tratamento; (v) Direito à portabilidade
dos dados; (vi) Direito de oposição; (vii) Direito de não ficar sujeito a decisões
individuais automatizadas; (viii) Direito a retirar o consentimento; e (ix) Direito de
apresentar reclamações junto da autoridade de controlo.
Pode exercer gratuitamente os seus direitos ou contactar-nos para qualquer dúvida
para o seguinte endereço:
E-mail: geral@propublica.eu
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