Informação candidatos
Declaração do Responsável pelo Tratamento ao Titular dos Dados

Art. 13 e 14 do Regulamento UE relativo à privacidade - GDPR n.º 2016/679
Ex.mos Senhores,
com a presente pretendemos, em cumprimento do princípio de transparência, informá-los sobre as nossas intenções relativamente
aos vossos dados pessoais (de ora em diante, resumidos como "dados") para vos permitir avaliar todas as consequências, para
poderem aceitar ou recusar o tratamento e controlar o seguimento dos vossos dados.
A qualquer momento poderão solicitar a retificação ou integração dos vossos dados, poderão revogar o consentimento prestado e
apresentar reclamação à Autoridade competente.

Em seguida, algumas sintéticas especificações:
Dados pessoais, nos termos do Regulamento, é a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular
dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por
referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por
via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou
social dessa pessoa singular.
Por tratamento entende-se uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de
dados pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a
conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer
outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição.
O titular, ou seja, a pessoa jurídica que determina as finalidades e os meios de tratamento dos vossos dados, é a
LECHLER S.p.A., com sede em Como (CO), via Cecilio 17.

O Departamento de Privacidade, ou seja, as funções corporativas que coadjuvam o Responsável no tratamento da
Privacidade. O titular dos dados poderá, a qualquer momento, contactar o referido departamento através do seguinte endereço de
e-mail: dipartimentoprivacy@lechler.it a fim de exercer os seus direitos (explicitados abaixo).

Finalidades do tratamento
Os dados disponibilizados serão por nós tratados para efetuar a seleção do pessoal para a eventual contratação ou para fins de

perfilação, caso se apresentem novas e sucessivas oportunidades de trabalho. Em ocasião de tais tratamentos, em consideração a
quanto indicado no Curriculum Vitae, a empresa pode tomar conhecimento de dados que a lei define como particulares.

O tratamento é efetuado segundo a modalidade de tratamento e classificação dos dados fornecidos em âmbito empresarial, no
pleno respeito dos princípios dispostos pelo art. 5, do Regulamento UE.
Métodos de tratamento
Os dados que colocarão à nossa disposição serão tratados através de elaboração eletrónica ou em papel por sujeitos

especificamente encarregados pelo responsável pelo tratamento. Quer os sistemas informáticos, quer os suportes em papel, são

geridos e guardados de forma a garantir a segurança e a confidencialidade dos dados.
Existe um tratamento de dados automatizado que inclui a perfilação (nos termos do artigo 22 GDPR); a perfilação será efetuada
utilizando apenas os dados estritamente necessários para a finalidade de sucessivas seleções, no respeito dos princípios de
pertinência e de proporcionalidade.

Base jurídica do tratamento
Não havendo uma relação contratual ou de outra natureza entre a Lechler S.p.A. e o candidato, é requerido o consentimento do
mesmo (por meio da assinatura da presente) para o uso dos dados pessoais adquiridos para a atividade de seleção e para aquela
eventual de perfilação.

Existem dados sem os quais não é possível gerir as atividades indicadas no parágrafo "Finalidades do tratamento".
A nossa Empresa considera como dados fundamentais, isto é, dados cujo fornecimento é indispensável para a seleção do pessoa l os
seguintes dados que identificam pessoas físicas: dados pessoais (nome, apelido, endereço residencial, etc.), números de telefone,
endereço de e-mail, número de identificação fiscal e título de estudo.
Caso não nos forneça os dados que consideramos fundamentais, não nos será possível efetuar a seleção do pessoal.
Âmbito de conhecimento dos vossos dados - fluxo interno da empresa
As seguintes categorias de indivíduos podem tomar conhecimento dos vossos dados na qualidade de encarregados pelo tratamento,
indicados pela LECHLER S.p.A., titular do tratamento:
responsáveis pelo departamento de HR;
Diretores/responsáveis de função.
Comunicação dos dados – fluxo externo da empresa
No âmbito da gestão do processo de seleção e de eventual perfilação, os dados que nos comunicarem não serão divulgados a
terceiros.
Período de conservação

Caso o processo de seleção se conclua com a sua contratação, os dados pessoais serão por nós tratados em conformidade com a
informação que lhe será entregue na qualidade de funcionário.

Caso o resultado da seleção seja negativo, os seus dados pessoais serão conservados nos arquivos da sociedade, apenas para fins de
perfilação, para eventual outra seleção e por um período não superior a 5 anos. Sucessivamente, serão cancelados integralmente.
Direitos

Em seguida, apresentamos os vossos direitos tal como definidos no Capítulo III do Regulamento Europeu: direito de acesso (art. 15.º
Regulamento UE), direito de retificação (art. 16.º Regulamento UE), direito ao apagamento (art. 17.º Regulamento UE); direito à
limitação do tratamento (art. 18.º Regulamento UE), direito de portabilidade dos dados (art. 20.º Regulamento UE); direito de
oposição (art. 21.º Regulamento UE). A qualquer momento poderão solicitar a retificação ou integração dos vossos dados, poderão
revogar o consentimento eventualmente prestado e apresentar reclamação à Autoridade competente.
Com os melhores cumprimentos,
Lechler S.p.A.

