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Solvay Recruiting Tool Privacy Policy

Solvay SA (conjuntamente "nós" ou "Solvay") recolhem e tratam dados pessoais relacionados
consigo, no contexto da sua candidatura online para um emprego na Solvay e para que possamos
tratar a sua candidatura no âmbito da nossa relação laboral. Estamos empenhados em ser
transparentes sobre a forma como recolhemos e utilizamos tais dados.

Abaixo encontrará mais informações sobre as condições em que tratamos os seus dados pessoais
na qualidade de responsáveis pelo tratamento (ou seja, a entidade jurídica que decide sobre os fins
e meios do tratamento dos seus dados pessoais), e sobre os seus direitos e as nossas obrigações
em relação a esse tratamento nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE
2016/679 (o "RGDP").

O que são "dados pessoais"?

Dados pessoais são os dados que recolhemos sobre si e que podem ser utilizados para o identificar

diretamente (ou seja, com base apenas nesses dados isoladamente) ou indiretamente (ou seja, a

partir desses dados em combinação com outros dados que estão disponíveis ou que provavelmente

estarão disponíveis).

Que dados pessoais são recolhidos sobre mim?

Podemos recolher e tratar as seguintes categorias de dados pessoais como parte das nossas

atividades e, quando aplicável, como parte das nossas obrigações legais como empregador:

- Dados de identificação (tais como nome, apelido, morada, local e data de
nascimento, estado civil, língua, nacionalidade, sexo, fotografia (opcional)

- Histórico de qualificações, experiência profissional, competências relevantes,
antiguidade, CV e cartas de candidatura, cartas de recomendação.

Porque são recolhidos os meus dados pessoais e com que base jurídica?

1. Base jurídica para o tratamento



Não estamos autorizados a tratar dados pessoais se não tivermos uma base legal válida. Por

conseguinte, só trataremos dados pessoais nas seguintes situações:

● para tomar medidas pré-contratuais, por exemplo, aquando do seu

recrutamento;

● criar o seu perfil para aceder aos serviços do portal de Recrutamento da

Solvay como um interesse legítimo.

Salientamos que o fornecimento de certos dados pessoais é necessário para que possamos celebrar
um contrato consigo e cumprir as nossas obrigações nos termos desse contrato. O não
fornecimento dos dados pessoais necessários impedirá a Solvay de lhe dar a oportunidade de se
candidatar online para uma oferta de trabalho na Solvay e para nos permitir a gestão da sua
candidatura.

Não nos transmita informações sensíveis como a sua origem étnica, a sua opinião política, a sua opinião

filosófica e religiosa, a sua filiação num sindicato ou num partido político, a sua saúde física e mental, a sua

orientação sexual, processos judiciais, ou o seu número de identificação nacional ou o número de Segurança

Social.

2 . Finalidades do tratamento

Necessitamos dos seus dados pessoais para desenvolver as nossas atividades e, quando aplicável,
para cumprir as nossas obrigações como seu empregador, em particular para os seguintes fins
específicos:

Recolhemos os seus dados pessoais com o objetivo de permitir a sua candidatura online e para que

possamos tratar a sua candidatura. Se o seu perfil corresponder à oferta de emprego, poderá ser

contactado para um processo de seleção posterior.

Quem tem acesso aos meus dados pessoais?

No decurso das nossas atividades nesta ferramenta de recrutamento e para os mesmos fins que os
indicados nesta nota informativa, os seus dados pessoais podem ser acedidos ou partilhados
internamente (por exemplo, com membros das nossas equipas de RH, o seu "line manager",



diretores da unidade de negócios em que trabalha, consultores internos (por exemplo, do
departamento jurídico) e pessoal e administradores de TI), incluindo com outras entidades dentro
do grupo Solvay. Tal acesso será limitado ao pessoal estritamente autorizado com base na
necessidade de conhecimento.

Os seus dados pessoais também podem ser acedidos e partilhados com as seguintes categorias de
destinatários no quadro das finalidades acima referidas:

● Terceiros que tratam dados pessoais, tais como os nossos fornecedores de sistemas de TI,
fornecedores de serviços em nuvem, fornecedores de bases de dados e fornecedores de
serviços de segurança;

● os nossos assessores externos, advogados externos, contabilistas e consultores;

● sempre que exigido pela lei aplicável ou a seu pedido, tribunais ou organismos nacionais
e/ou internacionais de regulamentação ou execução, tais como tribunais judiciais, de
arbitragem, mediadores, serviços de inspeção e autoridades fiscais;

Os dados pessoais transferidos interna ou externamente, conforme estabelecido nesta secção,
também poderão ser tratados num país fora do Espaço Económico Europeu ("EEE") que não1

ofereça um nível adequado de proteção de dados pessoais.

Se os seus dados pessoais forem transferidos para um destes países, estabeleceremos salvaguardas
adequadas para assegurar que tal transferência é efetuada dentro dos princípios legais. Pode
solicitar informações adicionais a este respeito e obter uma cópia da salvaguarda aplicada,
exercendo os seus direitos tal como a seguir se indica.

Por quanto tempo são os meus dados pessoais armazenados?

Conservaremos os seus dados pessoais apenas durante o tempo necessário para cumprir os
objetivos para os quais são recolhidos e tratados ou para cumprir os nossos requisitos legais ou
regulamentares.

Eliminaremos os seus dados pessoais recolhidos para o perfil do candidato i) após um período de 6

meses a partir da i) eliminação do seu perfil por si ou pelo administrador, ou ii) imediatamente após

um período de 6 meses de inatividade no seu perfil (se não tiver iniciado sessão no seu perfil há

mais de 6 meses). Neste último caso, enviar-lhe-emos uma notificação de eliminação da candidatura

um (1) mês antes do fim do prazo de 6 meses, para o avisar que se não iniciar sessão no seu perfil,

os dados pessoais serão eliminados no prazo de um mês.

1 O EEE abrange todos os Estados Membros da UE e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega.



Em qualquer caso, os seus dados pessoais para o perfil do candidato não serão eliminados enquanto

uma oferta de emprego à qual se candidatou ainda estiver ativa.

Os dados pessoais recolhidos para uma oferta de emprego a que se candidatou serão eliminados no

final de um período de seis (6) meses após uma candidatura de emprego encerrada, retirada ou

desqualificada.

.

Quais são os meus direitos em relação ao tratamento dos meus dados pessoais?

Como titular dos dados, goza de um conjunto de direitos. Nas condições e dentro dos limites do
RGDP, pode:

● aceder e obter uma cópia dos seus dados pessoais mediante pedido;

● exigir a retificação dos seus dados pessoais incorretos ou incompletos;

● exigir que eliminemos ou interrompamos o tratamento dos seus dados (por exemplo,
quando os dados já não forem necessários para os fins do tratamento);

● exigir a restrição do tratamento dos seus dados pessoais;

● solicitar que os dados pessoais que nos forneceu sejam devolvidos ou transferidos para
outra pessoa num formato estruturado, comumente utilizado e legível por máquina. Este
último direito deve ser exercido em conformidade com os seus deveres de
confidencialidade; ou

● retirar o seu consentimento quando nele assenta a nossa permissão para tratar os seus
dados pessoais (sem que esta retirada afete a legalidade do tratamento efetuado antes da
retirada).

Se desejar exercer algum destes direitos, deverá contactar o seguinte endereço:
privacy@solvay.com.

Além disso, tem também o direito - se considerar que não cumprimos os seus direitos de proteção
de dados - de apresentar uma queixa à autoridade de controlo do país ou região do seu local de
residência habitual, do seu local de trabalho ou do local da alegada infração.

Como é que nós asseguramos a proteção dos dados pessoais?

Implementámos medidas técnicas e organizacionais adequadas para assegurar que os seus dados

não são perdidos, acidentalmente destruídos, mal utilizados ou divulgados, e que não são acedidos

mailto:privacy@solvay.com


por pessoas não autorizadas. Por favor leia a Política de privacidade da SOLVAY para mais

pormenores sobre a proteção dos seus dados pessoais.


