POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
Decision Team, Lda. - Decision®
Enquadramento Geral
Como é do conhecimento público, o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é
aplicável desde 25 de maio de 2018 em todos os Estados-Membros da União Europeia.

Privacidade de Dados
Na Decision®, valorizamos e atribuímos a máxima importância à confiança que deposita em nós e
garantimos que os seus dados pessoais se encontram em segurança e são processados com total
privacidade.
Privacidade, confidencialidade e transparência são três elementos fulcrais na relação de confiança
que estabelecemos com os nossos Clientes, Fornecedores, Colaboradores e demais entidades.

Tratamento de Dados
O tratamento dos seus dados pessoais permite, entre outras finalidades, o processo de
recrutamento e selecção de potenciais novos colaboradores, os processamentos mensais para os
colaboradores da empresa, e o desenvolvimento e a comercialização direta dos serviços que
acreditamos serem os mais adequados ao perfil e necessidades específicas de cada um dos nossos
Clientes.

Tratamento de Dados de Candidaturas
A presente Política de Privacidade estabelece a forma como a Decision® (Decision Team, Lda.)
utiliza os dados pessoais de quem concorre a determinados anúncios de emprego, ou de quem de
forma absolutamente espontânea envia o seu Curriculum para a Decision®, é composta pelas
seguintes secções:

•

Quem é responsável pelo tratamento dos seus dados

A responsabilidade pelo tratamento dos dados de clientes é da Administração da empresa,
em conjunto com o seu Departamento de Recursos Humanos.

•

Como recolhemos os seus dados

A rescolha de dados dos candidatos, é feita com base na informação por estes enviada na sua
candidatura, nomeadamente Currículuns, cartas de motivação, certificados académicos ou
profissionais, ou outros documentos enviados pelos candidatos.
As candidaturas são recebidas maioritariamente através do formulário de candidatura do
nosso Website, ou provenientes de plataformas de anúncios de emprego em utilização no
mercado português, sendo que existem também candidaturas espontâneas endereçadas para
os endereços de correio electrónico da empresa.

•

Como é que mantemos os seus dados seguros

Os dados na sua maioria são mantidos de forma digital nas respectivas plataformas de
emprego, e no do formulário de candidatura e também no caso das candidaturas
espontâneas, são mantidos os E-mails. O acesso aos dados é feito única e exclusivamente para
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os processos de recrutamento, e feito por pessoas devidamente credenciadas, sendo o seu
acesso bastante restrito.
De forma física, apenas a partir do momento de uma 1ª entrevista a um candidato, onde
existem notas recolhidas em papel, que ficam arquivadas em papel com a referência do
processo. Caso existam entrevistas subsequentes, essa informação é também mantida no
processo. O acesso a este arquivo é de acesso restrito e apenas acessível aos responsáveis
pelo tratamento de dados, sempre que tal seja estritamente necessário.

•

Durante quanto tempo conservamos os seus dados

Os dados são mantidos apenas por 12 meses a partir da data de envio da candidatura, para
poderem ser utilizáveis em processos de recrutamente semelhantes ao original, sendo
removidos dos sistemas após esses 12 meses. Relativamente a processos que passaram por
fases de entrevista e que existe documentação física, essa é também destruída quando
cumprido esse mesmo prazo.

•

Com quem podemos partilhar os seus dados

Os dados são para utilização interna, para o próprio processo de recrutamento e selecção,
sendo apenas partilhados em determinadas situações de exceção, em que com o
conhecimento e autorização dos candidatos, alguns desses dados são partilhados com os
clientes, e exclusivamente para situações de validação.

Tratamento de Dados de Funcionários e Colaboradores
A presente Política de Privacidade estabelece a forma como a Decision® (Decision Team, Lda.)
utiliza os dados pessoais de funcionários e colaboradores, e é composta pelas seguintes secções:

•

Quem é responsável pelo tratamento dos seus dados

A responsabilidade pelo tratamento dos dados de clientes é da Administração da empresa,
em conjunto com o seu Departamento de Recursos Humanos e do Departamento Financeiro.

•

Como recolhemos os seus dados

A recolha de dados é feita aquando da elaboração e assinatura dos contratos, com base na
informação por estes fornecida, nomeadamente dados de identificação pessoal, dados fiscais
e de segurança social, morada e contactos, identificação de conta bancária, Currículum,
certificados académicos ou profissionais, ou outros documentos de natureza semelhante.

•

Como é que mantemos os seus dados seguros

Os dados na sua maioria são mantidos de forma digital nos sistemas de informação relativos
aos recursos humanos e ao processamento de salários. O acesso aos dados é feito única e
exclusivamente para os fins estritamente necessários, e feito por pessoas devidamente
credenciadas, sendo o seu acesso bastante restrito.
De forma física, com a recolha dos contratos assinados, bem como outros documentos anexos ao
processo necessários à celebração dos contratos, e também as notas de entrevista(s) que deram
origem à contratação. O acesso a este arquivo físico é de acesso muito restrito e apenas acessível
aos responsáveis pelo tratamento de dados, sempre que tal seja estritamente necessário.
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•

Durante quanto tempo conservamos os seus dados

Os dados são mantidos durante a vigência dos contratos e de eventuais renovações. Após a
cessação dos contratos, os dados são mantidos apenas pelo tempo estipulado por Lei,
nomeadamente pelas autoridades tributárias e Judiciais. Findo esse período, os arquivos
físicos são destruídos, e os registos informáticos são também removidos do sistema de
informação.

•

Com quem podemos partilhar os seus dados

Os dados são para utilização interna para os procedimentos estritamente necessários, sendo
apenas partilhados em determinadas situações de exceção, em que com o conhecimento e
autorização dos funcionários ou colaboradores, alguns desses dados são partilhados com os
clientes, e exclusivamente para situações de credenciação para acesso físico a instalações e
para acessos a sistemas de informação dos clientes.
Para além disso, a exceção será apenas por imposição das autoridades tributárias e Judiciais,
e caso ocorra esta situação o funcionário ou colaborador é imediatamente informado desse
facto.

Tratamento de Dados de Clientes
A presente Política de Privacidade estabelece a forma como a Decision® (Decision Team, Lda.)
utiliza os dados pessoais dos seus clientes e dos seus potenciais clientes e é composta pelas
seguintes secções:

•

Quem é responsável pelo tratamento dos seus dados

A responsabilidade pelo tratamento dos dados de clientes é da Administração da empresa,
em conjunto com o seu Departamento Financeiro.

•

Como recolhemos os seus dados

A recolha de dados dos clientes, que tipicamente são apenas empresas, é feita com base em
contratos de prestação de serviços realizados entre as partes, e os dados de identificação e
moradas, e dados fiscais e bancários, são recolhidos a partir desses contratos e com o
propósito de poder efectuar a prestação dos serviços, o seu acompanhamento, e a sua
faturação.

•

Como é que mantemos os seus dados seguros

Os dados são mantidos quer de forma física, quer de forma digital.
De forma física, através de arquivo em papel dos contratos e demais documentos anexos a
estes, sendo que este arquivo é de acesso restrito e apenas acessível aos responsáveis pelo
tratamento de dados, sempre que tal seja estritamente necessário.
De forma digital, através do registo dos dados no sistema informático de gestão comercial, o
qual é mantido e operado exclusivamente por pessoas devidamente credenciadas, sendo o
seu acesso também bastante restrito.

•

Durante quanto tempo conservamos os seus dados

Os dados são mantidos apenas pelo tempo estipulado por Lei, nomeadamente pelas
autoridades tributárias e Judiciais. Findo esse período, os arquivos físicos são destruídos, e os
registos informáticos são também removidos do sistema de informação.
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•

Com quem podemos partilhar os seus dados

Os dados não são partilhados. A exceção será apenas por imposição das autoridades
tributárias e Judiciais, e caso ocorra esta situação o cliente é imediatamente informado desse
facto.

O direito de apresentar reclamação junto da autoridade de controlo
Caso esteja insatisfeito com a nossa utilização dos seus dados, ou com a nossa resposta após o
exercício de algum dos seus direitos, tem o direito de apresentar reclamação junto da autoridade
de controlo:
Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD
Rua de São Bento, n.º 148, 3º, 1200-821 Lisboa
Tel: 351 213928400 / Fax: +351 213976832
E-mail: geral@cnpd.pt

Entre em contacto connosco para mais informações
Para mais informações ou qualquer situação, relacionada com a privacidade, proteção e
tratamento dos seus dados, contacte-nos para:

Decision®
Campo Grande 35, 9º D, 1700-087 Lisboa
Tel: 210968000
E-mail: protecao.dados@decision.pt

Esta política de Privacidade foi aprovada em Assembeia-Geral da empresa em 06/01/2020, e entrou de
imediato em vigor.
Lisboa, 06/01/2020
António Henriques da Silva
Senior Partner / CEO
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