Nota de privacidade
Recrutamento e candidaturas espontâneas
No que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais constantes do seu curriculum
vitae, cabe à Volkswagen Autoeuropa, enquanto responsável pelo tratamento
disponibilizar um conjunto de informações relativamente à informação pessoal recebida,
bem como assegurar o exercício dos direitos previstos na legislação aplicável. Nesta
medida, prestamos a seguinte informação:

1.

O tratamento dos seus dados é lícito, leal e transparente, de acordo com os
princípios de proteção de dados dispostos na legislação nacional e comunitária
em vigor.

2.

O tratamento apenas se destina para fins de gestão de candidaturas
espontâneas e de recrutamento e seleção. O tratamento é lícito, na medida que
se consideram diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados.

3.

Os dados pessoais recolhidos e tratados consistem em toda a informação que
seja disponibilizada pelo candidato no seu curriculum vitae.

4.

No âmbito do tratamento dos dados pessoais do candidato, a Volkswagen
Autoeuropa recorre ou poderá recorrer a entidades terceiras, por si
subcontratadas, para, em nome da Volkswagen Autoeuropa, de acordo
com as instruções dadas por esta e em estrito cumprimento com o
disposto na lei, procederem ao tratamento dos dados pessoais do
candidato, em estrito cumprimento com o disposto na lei. A Volkswagen
Autoeuropa assume o compromisso de subcontratar apenas entidades que
apresentem garantias suficientes de execução das medidas técnicas e
organizativas adequadas, de forma a assegurar a defesa dos direitos do
colaborador.

5.

Os dados serão conservados por um período de cinco anos, de uma forma que
permita a identificação do candidato apenas e durante o período necessário para
as finalidades para as quais são tratados.

6.

O tratamento garante a sua segurança, incluindo a proteção contra o tratamento
não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação
acidental, sendo adotadas as medidas técnicas ou organizativas adequadas.

7.

A Volkswagen Autoeuropa trata a informação do candidato de forma
absolutamente confidencial, de acordo com as nossas políticas e procedimentos
internos de segurança e confidencialidade, os quais são atualizados
periodicamente consoante as necessidades, bem como de acordo com os
termos e condições legalmente previstos.

8.

O direito de acesso, o direito de retificação, o direito de apagamento, o direito à
limitação, o direito de portabilidade e o direito à oposição podem ser exercidos
pelo candidato mediante contacto com o Encarregado de Proteção de Dados da
Volkswagen Autoeuropa, através do email

9.

Em caso de violação de dados e na medida em que tal violação seja suscetível de
implicar um elevado risco para os direitos e liberdades do titular, a Volkswagen
Autoeuropa compromete-se a comunicar a violação de dados pessoais ao
candidato no prazo de 72 horas a contar do conhecimento do incidente.

Responsável de tratamento
Volkswagen Autoeuropa, Lda.
Quinta da Marquesa
2954-024 Quinta do Anjo
Portugal
Encarregado de proteção de dados
Leonardo Reis
dpo@volkswagen.pt

