Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais

Informamos que iremos proceder à apreciação da candidatura e entraremos em contacto
caso o seu perfil coincida com um lugar em aberto.
O Responsável pelo Tratamento da sua candidatura é a Ronsegur, Rondas e Segurança,
Lda. e pode ser contactada através do endereço: Rua do Outeiro, Edifício dos
Carvalhinhos nº 1243, Lj. F, 4525-308 Canedo, concelho de Santa Maria da Feira ou em
alternativa pelo 256 922 095 (Telefone), 256 921 013 (Fax) e geral@ronsegur.pt.
O Encarregado da Proteção de Dados (DPO) pode ser contatado através do endereço
postal do Responsável pelo Tratamento ou em alternativa através do email
dpo@ronsegur.pt.
A finalidade do tratamento dos Dados Pessoais facultados com o consentimento do
Candidato é permitir a execução do processo de candidatura para a função ou área a que
se candidata.
Caso o Candidato não se enquadre na vaga para a qual concorreu, mas queira que o seu
CV seja analisado em oportunidades que se encontrem em aberto no futuro deve enviarnos por escrito quer em papel ou eletronicamente via email o seu consentimento.
Caso se trate de uma candidatura espontânea o parágrafo anterior não se aplica ficando
o CV em análise para todas as oportunidades em aberto no futuro.
Os Dados Pessoais do Candidato são conservados durante 12 meses, após os quais são
eliminados, ou caso seja do interesse da Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda.
anonimizados de tal modo que o Candidato não seja ou já não possa ser identificado. O
Candidato deve submeter nova candidatura após este período caso queira continuar a
constar nos arquivos de recrutamento da Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda. ou
enviar-nos por escrito quer em papel ou eletronicamente o seu consentimento para que
possa continuar a constar do arquivo de recrutamento após o período mencionado de 12
meses.
O processo de recrutamento não envolve a tomada de decisões automatizadas, incluindo
a definição de perfis.
O Candidato tem o direito de apresentar reclamação a uma Autoridade de Controlo da
União Europeia em relação à proteção dos seus Dados Pessoais. A Ronsegur, Rondas e
Segurança Lda. prestará a sua colaboração à Autoridade de Controlo facultando-lhe
todas as informações que por esta, no exercício das suas competências, lhe forem
solicitadas.
O Candidato tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura, sem
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente
dado e o direito de solicitar à Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda., acesso aos Dados
Pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o seu apagamento, e a
limitação do tratamento no que disser respeito ao Candidato, ou do direito de se opor ao

tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados.
Se os pedidos apresentados pelo Candidato forem manifestamente infundados ou
excessivos, nomeadamente devido ao seu caráter repetitivo, a Ronsegur, Rondas e
Segurança Lda. pode exigir o pagamento de uma taxa razoável tendo em conta os custos
administrativos do fornecimento das informações ou da comunicação, ou de tomada das
medidas solicitadas ou recusar-se a dar seguimento ao pedido.
A Ronsegur, Rondas e Segurança Lda. só aceita candidaturas de candidatos com pelos
menos 16 anos, que tenham concluído a escolaridade obrigatória e que disponham de
capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de trabalho.
A Ronsegur, Rondas e Segurança Lda. aplica medidas técnicas e organizativas
adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco por manter em
arquivo os Dados Pessoais dos candidatos.
A Ronsegur, Rondas e Segurança Lda. dispõe de um sistema informático com
capacidade de resistir, com um dado nível de confiança, a eventos acidentais ou a ações
maliciosas ou ilícitas que comprometam a disponibilidade, a autenticidade, a integridade
e a confidencialidade dos Dados Pessoais conservados ou transmitidos, bem como a
segurança dos serviços conexos oferecidos ou acessíveis através destas redes e sistemas.

