Política de privacidade:
A Elektro-Thermit GmbH & Co. KG, Chemiestraße 24, 06132 Halle (doravante "Elektro-Thermit")
disponibiliza, no âmbito da sua atividade, a possibilidade de qualificações dependentes do processo. Se
estiver convocado pela sua entidade patronal para uma qualificação dependente do processo ou ocorrer
um registo para qualificação dependente do processo por uma empresa, é indispensável o
armazenamento da nossa parte de determinados dados para que possa ocorrer a qualificação
dependente do processo.

Gostaríamos de o informar em seguida acerca do processamento de dados.

Caso não tenha endereçado o pedido de qualificação à Elektro-Thermit, mas sim a outra empresa,
informe-se junto desta acerca da entidade responsável pelo tratamento de dados. Caso tenha questões
relativas à proteção de dados solicitamos que contacte a entidade competente responsável por si.

1. O responsável pela recolha de dados e processamento na aceção do Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados (RGPD) outras leis em matéria de proteção de dados dos estados-membros da União
Europeia, assim como de outras disposições relativas ao direito de proteção de dados é:
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Chemiestraße 24
06132 Halle

2. O encarregado pela proteção de dados da Elektro-Thermit é:
Ex.mo Sr. Advogado
Torsten Lutze
c/o
Elektro-Thermit GmbH & Co. KG
Chemiestraße 24
06132 Halle
(ao cuidado do encarregado pela proteção de dados)
mailto:datenschutz@goldschmidt.com

3. Abrangência do processamento de dados:
Processamos dados pessoais apenas se tal for necessário para a qualificação dependente do processo,
assim como para o cumprimento de obrigações contratuais decorrentes do contrato de prestação de
serviços relativo à qualificação.
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4. O processamento dos dados pessoais no âmbito da qualificação dependente do processo ocorre para
a prestação do serviço contratualizado desde que não exista qualquer consentimento de um
processamento de outro tipo.
O processamento de dados é realizado ou devido a um consentimento ou com base numa disposição
legislativa.

5. Base jurídica para o processamento de dados pessoais:
a) O art. 6º, n.º 1, alínea a do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE (RGPD) é válido
como base jurídica para operações de processamento de dados pessoais para as quais obtivemos um
consentimento da pessoa em questão.

b) O art. 6º, n.º 1, alínea b do RGPD é válido como base jurídica para operações de processamento
necessárias para o cumprimento de um contrato do qual a pessoa em questão é parte contratual. Isto
aplica-se também a operações de processamento que são necessárias para a execução de medidas précontratuais.

c) O art. 6º, n.º 1, alínea c do RGPD é válido como base jurídica para operações de processamento
necessárias para o cumprimento de uma obrigação jurídica à qual a Elektro-Thermit está sujeita.

d) O art. 6º, n.º 1, alínea d do RGPD é válido como base jurídica para o caso dos interesses vitais da
pessoa em questão ou uma outra pessoa singular exigirem um tratamento de dados pessoais.

e) O art. 6º, n.º 1, alínea f do RGPD é válido como base jurídica para operações de processamento nas
quais seja necessário o processamento para salvaguarda de um interesse jurídico da nossa parte ou de
um terceiro e os interesses, direitos e liberdades fundamentais do titular não prevalecerem sobre o
primeiro interesse.

6. Eliminação de dados e duração do armazenamento:
A Elektro-Thermit apaga ou bloqueia dados pessoais assim que a finalidade do armazenamento cessar.
Pode ocorrer um armazenamento de outro tipo contanto que este seja legalmente previsto, em
particular se forem respeitados os prazos de conservação.

Um outro armazenamento dos dados pode ocorrer devido à necessidade do armazenamento para uma
celebração de contrato ou uma execução do contrato. O armazenamento ocorre em conformidade com
as políticas de conservação da Elektro-Thermit e a legislação aplicável ou contanto que não nos solicite o
apagamento. Gostaríamos de o alertar que o seu direito ao apagamento de dados pode estar restringido
por obrigações de retenção que devemos respeitar.
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7. Para a preparação de uma qualificação dependente do processo necessitamos dos seguintes dados
que também são armazenados numa base de dados referente à qualificação: Sobrenome, Nome,
próprio, Data de nascimento, Filiação empresarial, Fotografia.
Além disso, contanto que seja necessário para a execução do contrato ou o estabelecimento de
contacto, são processados os seguintes dados Endereço, E-mail, Telefone.
Aqui também se incluem os respetivos dados de qualificação.
A base jurídica para o processamento dos dados é o art. 6º, n.º 1, alínea b do RGPD, assim como
complementarmente o art. 6, n.º 1, alínea f do RGPD.
Os seus dados pessoais também podem ser usados para o estabelecimento de contacto consigo.

8. Transferência de dados a terceiros:
A Elektro-Thermit não transmite os seus dados a terceiros sem o seu consentimento.

9. O seus direitos:
Tem para connosco os seguintes direitos no que se refere aos dados pessoais que lhe são respeitantes:
–

Direito de informação,
Tem o direito a requerer informações sobre o modo como processamos os seus dados pessoais
e a receber uma cópia destes mesmos dados.
–

Direito de retificação ou apagamento,
Tem o direito a uma retificação de dados pessoais inexatos relativos a si e à completação de
dados pessoais incompletos.
Tem o direito de exigir o apagamento dos seus dados pessoais, salvo a existência de direitos
conflituantes.
–

Direito à limitação do tratamento,
Tem o direito de nos exigir a limitação do tratamento dos seus dados pessoais de modo que não
possamos mais processar os mesmos até a limitação ser suprimida.
–

Direito de oposição ao processamento,
Tem o direito de se opor ao processamento dos seus dados pessoais. O processamento cessa
contanto que não existam razões imperiosas e legítimas para o mesmo que prevaleçam sobre os
seus interesses, direitos e liberdades, ou o processamento se destine a efeitos de declaração,
exercício ou defesa de direitos num processo judicial.

–

Direito de portabilidade dos dados.
Tem o direito de receber os dados pessoais que nos disponibilizou num formato estruturado,
geralmente comum e legível eletronicamente e, em determinadas circunstâncias, de transmitir
estes dados a outras empresas/organizações.

Além disso, tem o direito de apresentar queixa a uma autoridade de controlo de proteção de dados
relativamente ao processamento dos seus dados pessoais realizado por nós.
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Consentimento de transmissão de dados a terceiros:
Autorizo a transmissão dos meus dados pessoais para certificação do progresso da qualificação e para
acompanhamento da qualificação pela entidade patronal ou pela entidade adjudicante:

a) À entidade adjudicante da qualificação para informação acerca do serviço de qualificação
relativamente à minha pessoa. A entidade adjudicante é proveniente do contrato de qualificação. Se
necessário, contacte a sua entidade patronal para obter mais informações a este respeito.

(por favor marque)

b) À minha entidade patronal, em particular, os supervisores da minha entidade patronal a respeito da
qualificação dependente do processo.
Autorizo nomeadamente a comunicação dos progressos da qualificação a esta e a realização da
coordenação da qualificação pela minha entidade patronal.

(por favor marque)

c) Autorizo igualmente que a certificação da minha qualificação dependente do processo seja enviada à
minha entidade patronal para esta reencaminhe para mim.

(por favor marque)

Os consentimentos podem ser revogados a qualquer momento. Advertimos que a certificação da
qualificação dependente do processo eventualmente poderá não ser remetida diretamente para si.
Neste caso, contacte a sua entidade patronal. Gostaríamos de alertar que não temos qualquer influência
sobre as implicações da revogação do consentimento decorrentes da sua relação laboral.

____________________

_______________________

Local, data

Assinatura

____________________

_______________________

jornada / mês / ano

EM LETRAS MAIÚSCULAS

data de nascimento

primeiro nome / sobrenome
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