POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS
Índice

1.

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 2

2.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS ........................................................ 3
2.1 Âmbito da presente política ...........................................................................................3
2.2 Confidencialidade e medidas de segurança ....................................................................3
2.3 Responsável pelo tratamento dos dados ........................................................................3
2.4 Base legal, finalidade do tratamento de dados e período de retenção ............................3
2.5 Comunicações, destinatários e transferências internacionais de dados ...........................4
2.6 Informações obrigatórias ...............................................................................................4
2.7 Exercício dos direitos dos titulares dos dados .................................................................4
2.8 Alteração à política de privacidade .................................................................................5

1

1. INTRODUÇÃO
A Política de Privacidade e de Proteção dos Dados atualmente publicada destina-se a Utilizadores,
Destinatários de Serviços, clientes e funcionários da SOMINCOR.
O principal objetivo de uma política de privacidade numa página Web é informar os utilizadores,
de forma concisa e transparente, de como o responsável pelo tratamento de dados trata os
respetivos dados pessoais. Outras categorias de titulares de dados dispõem de outros canais e
de outras vias para se informarem. Assim, para os fornecedores, existe um documento dedicado
(POLÍTICA DE TRATAMENTO DE DADOS NA RELAÇÃO COM FORNECEDORES, disponível em
https://somincor.com.pt/fornecedores/), em que a SOMINCOR presta estas informações. No caso
dos funcionários, é implementada uma política de proteção de dados dedicada (que está
disponível, por exemplo, no SharePoint).
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2. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS

2.1

Âmbito da presente política

Esta política de privacidade é válida para todos os utilizadores das páginas Web da SOMINCOR
(www.somincor.pt e www.biodiversidade-somincor.pt/) que disponibilizem os seus dados pessoais
através dos canais próprios.
2.2

Confidencialidade e medidas de segurança

Os dados pessoais disponibilizados serão tratados com toda a confidencialidade, de forma justa e
transparente, comprometendo-se a SOMINCOR a manter a confidencialidade e a adotar as medidas
necessárias para evitar a alteração e a perda desses dados ou um acesso não autorizado a esses
dados. Para o garantir, a SOMINCOR adotou os procedimentos e as medidas de segurança mais
rigorosos exigidos para proteger dados pessoais, e baseados no estado da técnica, na natureza dos
dados armazenados e nos riscos a que estão expostos.
2.3

Responsável pelo tratamento dos dados

SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A., sociedade constituída ao abrigo das leis
portuguesas e com sede na Mina de Neves Corvo, Santa Bárbara de Padrões, em Castro Verde. Caso
tenha qualquer dúvida relacionada com a Proteção dos Dados, agradecemos que utilize os canais
que indicamos em seguida:

nc.protecaodedados@lundinmining.com
(Ref/Data Protection) Minas de Neves Corvo, Santa Bárbara de Padrões, 7780-409 Castro
Verde (Portugal)
2.4

Base legal, finalidade do tratamento de dados e período de retenção

Base legal

Finalidade
Seleção de candidatos

Consentimento do
Titular dos Dados

(“Oportunidades de
carreira”)

Registo de utilizadores

(“Oportunidades de
carreira”)

Descrição

Período de retenção

Acesso às candidaturas
apresentadas, contacto com
os candidatos e manutenção
de registos do processo de
recrutamento.

2 anos

Os dados pessoais serão
tratados com vista à gestão
do registo de utilizadores na
nossa área de recrutamento.

2 anos
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Gestão da página Web

Interesse legítimo

2.5

Pedidos de
informações

As páginas Web da
SOMINCOR utilizam cookies
opcionais para reconhecer as
ações e os padrões de
navegação dos utilizadores.
Para mais informações,
clique aqui.

Consulte a nossa “Cookies
Policy” (política de cookies) para
a ficar a conhecer
pormenorizadamente.
https://somincor.com.pt/cookiespolicy/

Identificar utilizadores e gerir
os pedidos por eles
apresentados através dos
nossos canais de contacto

Durante o tempo que for
necessário para satisfazer o
pedido.

Comunicações, destinatários e transferências internacionais de dados

A prestação de informações ou de serviços pela SOMINCOR pode eventualmente implicar o recurso
a serviços de terceiros, incluindo entidades com sede registada fora da União Europeia, para poder
prestar determinados serviços. Nesse caso, e sempre que necessário, a SOMINCOR recorrerá
exclusivamente aos serviços de subcontratados que forneçam garantias suficientes da
implementação de medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger a
confidencialidade e a segurança dos dados pessoais, e para impedir o acesso não autorizado, a perda
ou a destruição dos dados pessoais.
Todas as transferências de dados pessoais para países terceiros ou para organizações internacionais
serão realizadas em rigoroso cumprimento das obrigações legais correspondentes, ou para garantir
o cumprimento de disposições legais nacionais.
Exceto quanto exigido para cumprimento de obrigações legais ou para satisfação de pedidos de
Autoridades, os dados pessoais não serão divulgados a terceiros que não sejam subcontratados ou
os seus representantes legítimos; os dados pessoais jamais serão divulgados para finalidades que
não as indicadas acima.
2.6

Informações obrigatórias

O preenchimento de todos os campos assinalados por um asterisco (*) nos formulários das páginas
Web é obrigatório. O não preenchimento de qualquer desses campos poderá impedir a prestação
das informações pedidas. Para garantir que os seus dados estejam sempre atualizados,
especialmente se for um candidato e quiser participar no processo de recrutamento da SOMINCOR,
atualize periodicamente os seus dados pessoais no seu perfil de utilizador.
2.7

Exercício dos direitos dos titulares dos dados

Os titulares dos dados podem exercer os direitos que indicamos em seguida.
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•
•
•
•
•
•
•

Direito a retirar o seu consentimento
Direito de acesso
Direito de retificação
Direito ao apagamento
Direito a solicitar a restrição do tratamento
Direito à portabilidade dos dados
Direito de objetar ao tratamento de dados pessoais

O titular dos dados poderá exercer estes direitos em qualquer altura, através dos seguintes canais:
•
•

E-mail: nc.protecaodedados@lundinmining.com
Endereço postal: (Ref/Data Protection) Minas de Neves Corvo, Santa Bárbara de Padrões,
7780-409 Castro Verde (Portugal).

Da mesma forma, titulares de dados que queiram apresentar qualquer questão relativamente à
proteção de dados, à privacidade e à segurança dos dados, ou comunicar uma violação dos dados
pessoais, deverão fazê-lo através dos canais mencionados acima.
Além disso, os utilizadores também podem apresentar uma reclamação à Autoridade Portuguesa de
Proteção de Dados (www.cnpd.pt) caso considerem que a legislação de proteção de dados foi violada
durante o tratamento dos respetivos dados pessoais.
2.8

Alteração à política de privacidade

A SOMINCOR poderá, em qualquer altura, introduzir as alterações consideradas apropriadas ou
necessárias para garantir a atualização, o desenvolvimento e a melhoria constante desta Política de
Privacidade e de Proteção de Dados, que será publicada nos vários canais, a fim de assegurar a
transparência.

Última atualização: Abril de 2021
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