
Política de Privacidade de Recrutamento 
 

Em conformidade com o disposto na sua Política de Privacidade, a Conduril - Engenharia, S.A., doravante 

designada por empresa, responsabiliza-se em sede de recrutamento de colaboradores, nos termos legais e de 

forma confidencial, a efetuar o tratamento e proteção de dados pessoais que lhe sejam prestados voluntariamente 

pelo respetivo titular dos dados. 

Ao fornecer à empresa os dados pessoais de que é titular, constantes do seu curriculum vitae e de demais 

documentos, independentemente da sua forma de submissão, o candidato autoriza a empresa a proceder ao 

tratamento dos mesmos, tendo como estrita finalidade a análise da respetiva candidatura com vista a uma eventual 

seleção e posterior contratação para um posto de trabalho na empresa. 

Por tratamento entende-se designadamente a recolha, registo, consulta e utilização dos dados que são para o 

efeito voluntariamente fornecidos pelo candidato. 

A presente autorização estende-se a delegações e sucursais da empresa e ainda empresas participadas desta, 

mesmo que sedeadas fora de Portugal, com vista a aumentar a possibilidade de contratação, comprometendo-se 

a empresa a garantir que o tratamento e transferência de dados se efetuem nos termos da lei em vigor em Portugal. 

Sem prejuízo do acima referido, os dados pessoais constantes das candidaturas apresentadas à empresa não 

serão objeto de portabilidade, comercialização e cedência a entidades terceiras.  

Os dados pessoais recolhidos no âmbito da presente política de privacidade não constituem o cumprimento ou 

reconhecimento de qualquer obrigação legal ou contratual, podendo os mesmos dados, em caso de seleção do 

candidato, ser utilizados para a celebração do respetivo contrato.  

Os colaboradores da empresa que acedam no exercício das suas funções a dados pessoais, designadamente de 

candidatos, estão vinculados a um dever de confidencialidade, nos termos de declaração que assinam para o 

efeito. 

A empresa implementa medidas técnicas e organizativas para proteger os dados pessoais que lhe sejam 

fornecidos contra a sua destruição acidental ou ilícita, bem como contra a alteração, acesso não autorizado, 

divulgação e qualquer outra forma de tratamento ilícito de dados. 

O titular dos dados pode, a todo o momento, solicitar o acesso, retificação, limitação ou apagamento dos mesmos, 

através de email nesse sentido enviado para rgpd@conduril.pt, bem como, em caso de se considerar lesado, 

reclamar para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, enquanto autoridade de controlo competente. 

A retirada do consentimento ao tratamento dos dados pessoais do declarante não compromete a licitude do 

tratamento dos mesmos até essa data. 

Os dados pessoais do candidato serão conservados pelo tempo necessário à realização a finalidade para a qual 

foram disponibilizados e tratados. 
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A empresa elaborará os modelos de declaração de consentimento e demais documentos necessários em 

cumprimento do disposto no presente instrumento, consultáveis e acessíveis em www.conduril.pt. 

_______________________________________________________________________________ 

Identificação e contactos: 

Para qualquer questão relacionada com a política de privacidade e recrutamento podemos ser contactados por 

escrito para os seguintes endereços: 

Responsável pelo tratamento: Conduril - Engenharia, S.A. 

Morada: Av. Eng. Duarte Pacheco, n.º 1835, 4445-416 Ermesinde 

E-mail: rgpd@conduril.pt 

________________________________________________________________________________ 

 

A administração da Conduril - Engenharia, S.A., 

Ermesinde, 21 de maio 2018 


