A

Des

Compagnons

Trabalho

Temporário,

Lda.

(adiante

designada

Des

Compagnons), está comprometida com a proteção dos dados pessoais que lhe são
confiados.
Assim, a presente Política de Privacidade estabelece o compromisso da Des
Compagnons com os elementos com quem se relaciona no âmbito da sua atividade
comercial (p.e. colaboradores, empresas utilizadoras de trabalho temporário,
parceiros) pretendendo reforçar a relação de confiança que tem com eles no âmbito
da proteção dos dados pelos quais é responsável.
A Des Compagnons atua no estrito cumprimento dos princípios descritos nesta
política, do Regulamento (UE) 2016/679 (Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados), da Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto e demais legislação específica em matéria
de proteção de dados.
A Des Compagnons é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais,
comprometendo-se recolher, armazenar, processar ou transmitir os seus dados
pessoais no estrito cumprimento das finalidades a seguir identificadas, bem como a
eliminar os mesmos logo que essa finalidade deixe de existir ou cessem os prazos de
conservação definidos.

A Des Compagnons recolhe, armazena e utiliza dados pessoais para prestação dos seus
serviços de recrutamento, colocação, consultoria e subcontratação.
Temos acesso a estes dados através do próprio titular, quando apresenta uma candidatura
espontânea, responde a um anúncio de emprego ou participa em campanhas de
recrutamento.

Des Compagnons Trabalho Temporário Lda | NIPC 513424962 | Alvará nº 771/15
Sede: Rua D. João I, nº 36 - 1º Dto. | 4590-577 Paços de Ferreira | Portugal
Tel: 255 164 633 | Tlm: 915 580 012 | Email: geral@descompagnons.com

Poderemos igualmente ter acesso a dados pessoais através do contacto com clientes,
fornecedores e prestadores de serviços, com quem interagimos diariamente no âmbito da
nossa atividade comercial.

→
Usamos os seus dados pessoais com os seguintes objetivos:
i.

Gestão de serviços – para lhe podermos prestar o serviço que nos contratou.

ii.

Cumprimento de obrigações derivadas dos contratos que celebramos com os nossos
parceiros.

iii.

Recrutamento de colaboradores;

iv.

Gestão de recursos humanos;

v.

Gestão de utilizadores de sites, segurança das redes e da informação;

Qualquer uma das atividades de tratamento que façamos no âmbito das finalidades
acima mencionadas terá, sempre, subjacente uma base de licitude nos termos do
Regulamento (UE) 2016/679, nomeadamente quando preste o seu consentimento
para determinado tratamento, caso seja necessário para a execução de um contrato
que celebre connosco ou em momento prévio ao mesmo, se tivermos que cumprir
alguma exigência legal, caso a defesa dos nossos interesses legítimos (ou os de um
terceiros) o exija ou, finalmente, se esse tratamento for necessário para a defesa dos
interesses vitais do titular dos dados ou de outra pessoa singular.

Conservamos os seus dados pessoais apenas durante o período que for necessário
para cumprir os objetivos definidos acima, bem como para cumprir a legislação em
vigor.
Os dados serão anonimizados ou eliminados logo que essas finalidades deixem de
existir ou cessem os prazos de conservação definidos.
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A Des Compagnons tem que transmitir os dados necessários à prestação os seus
serviços a que se dedica, nomeadamente de recursos humanos, consultoria e
subcontratação. Esses dados serão partilhados com clientes, fornecedores ou
prestadores de serviços com quem celebre parcerias.
Quando exista uma obrigação legal, poderemos ter que divulgar os seus dados
pessoais a autoridades, entidades públicas e/ou privadas ou terceiros.

→

Nos termos do Regulamento Europeu de Protecção de Dados, e enquanto titular de
dados pessoais, tem à sua disposição os direitos de acesso, retificação, apagamento,
limitação do seu tratamento, transmissão para outra entidade e oposição.
Procederemos à análise cuidada dos seus pedidos, avaliando a sua legitimidade e
pertinência, comprometendo-nos a dar resposta no prazo legal para o efeito.
Sempre que tenha dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados,
poderá retira-lo ou altera-lo, a qualquer momento.
Para exercer os seus direitos de proteção de dados pessoais ou caso necessite de
esclarecer quaisquer questões ou dúvidas sobre a utilização que é feita dos seus
dados pessoais, poderá contactar-nos através dos seguintes meios:
Email: protecao.dados@dctt.pt Tel. 255 164 633
Endereço: Rua D. João I, nº34, 4590-577 Paços de Ferreira.
Se entender que não respeitámos os seus direitos, poderá apresentar reclamação
junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD):
Telefone: +351213928400 – Fax: +351213976832
Email: geral@cnpd.pt
Endereço: Rua de São Bento, 148 – 3º, 1200-821 Lisboa
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A Des Compagnons toma todas as precauções necessárias e legalmente exigidas no
sentido de garantir a privacidade dos dados pessoais que trata, tendo implementado
medidas técnicas e organizativas que impedem a utilização indevida, o acesso e
divulgação não autorizada, a alteração ou destruição inadvertidas, nomeadamente:
i.

Restrição de acessos;

ii.

Monitorização dos sistemas de informação;

iii.

Utilização de meios seguros de armazenamento e transferência de dados;

Sempre que exigido poderá ser necessário divulgar os seus dados pessoais a
autoridades ou terceiros, sendo que nesses casos a Des Compagnons tem um
controlo limitado sobre como são protegidos os seus dados pessoais.

A presente Política de Privacidade pode ser oportunamente atualizada, cuja versão
será divulgada através do site www.dctt.pt.
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