POLÍTICA DE PRIVACIDADE
POLÍTICA DE PRIVACIDADE SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, nos termos do art. 13 do
Regulamento da UE 2016/679, Regulamento Geral de Proteção de Dados ("RGPD")
A presente PolíQca de Privacidade refere-se ao site www.suXerprofessional.it e, salvo indicação em contrário,
também aos sites www.suXeracademy.com, connect.suXerprofessional.it, e/o outros sites correspondentes a
subdomínios dedicados a iniciaQvas especíﬁcas, bem como à aplicação para smartphone. Quaisquer
alterações e /ou aditamentos à presente lista serão comunicadas e será dado conhecimento ao uQlizador
durante uma atualização da presente PolíQca de Privacidade.
O site www.suXerprofessional.it, os outros sites acima indicados e a aplicação móvel serão referidos
individualmente como “Site”.
Lembramos também que quaisquer sites de terceiros mencionados através de links especíﬁcos neste Site são
regidos por uma políQca de privacidade diferente da presente e não estão abrangidos no âmbito da mesma.
A informação desQna-se a todos aqueles que interagem com as páginas do Site, quer aos que uQlizam o site
sem efetuar qualquer registo, como aos que, no ﬁnal de um procedimento especíﬁco, registam-se no Site e
uQlizam os serviços online disponibilizados.
Esta informação é fornecida nos termos do arQgo 13 do RGPD e inspira-se nas disposições das
Recomendações adotadas pelas Autoridades Europeias para a Proteção dos Dados Pessoais, reunidas no
Grupo insQtuído ao abrigo do arQgo 29 da direQva 95/46/EC, a ﬁm de idenQﬁcar os requisitos mínimos para a
recolha de dados pessoais online e através de aplicações, e as suas alterações e aditamentos.
RESPONSÁVEL
TRATAMENTO

P E L O SuXer Professional S.r.l.
Località Leigozze, 1
BorgheXo di Borbera (Alessandria) - ITÁLIA
N.º IVA/NIF 01336470065
(“SuXer Professional”, “Sociedade” ou "Respnsável perlo Tratamento”)

1

DADOS PESSOAIS
OBJETO DE TRATAMENTO

Além de quanto previsto também noutras páginas (nomeadamente
com referência a "Cookies"), os seguintes dados podem ser recolhidos
e tratados através do Site e da uQlização das respeQvas
funcionalidades e/ou aceitação dos serviços prestados no mesmo:
-

dados de navegação: são os dados que o servidor regista
automaQcamente durante todas as visitas ao site, como
endereços IP ou nomes de domínio dos computadores usados
pelos uQlizadores que se ligam ao site, os endereços em notação
URI (Uniform Resource IdenQﬁer) dos recursos solicitados , o
horário do pedido, o método uQlizado no envio do pedido ao
servidor, o tamanho do ﬁcheiro obQdo em resposta, o código
numérico que indica o estado da resposta dada pelo servidor
(sucesso, erro, etc.) e outros parâmetros relacionados com o
sistema operaQvo e ambiente do computador do uQlizador;

-

dados pessoais gerais e de idenQﬁcação: esta categoria inclui o
nome e apelido, morada, e-mail, empresa a que pertence e
quaisquer dados de contacto adicionais fornecidos através do
preenchimento dos formulários eletrónicos publicados no site;

Além do acima referido, a SuXer Professional oferece a oportunidade
de apresentar a candidatura online para vagas de emprego publicadas
no site, através da página "Trabalhe connosco". Através do formulário
eletrónico publicado nesta página, serão recolhidos o nome e o
apelido, a data de nascimento, morada, e-mail, número de telefone,
habilitações académicas, bem como informações adicionais fornecidas
através do curriculum vitae carregado. Os Titulares dos Dados são
convidados a não incluir no seu curriculum vitae categorias especíﬁcas
de dados pessoais (e, em parQcular, dados de saúde).
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FINALIDADE E
FUNDAMENTO JURÍDICO DO
TRATAMENTO

O tratamento de dados pessoais baseia-se na existência de uma
obrigação legal ou contratual ou, dependendo do caso e conforme
especiﬁcado no parágrafo seguinte, na existência de um interesse
legíQmo da Empresa ou no consenQmento do uQlizador, opcional e
revogável em qualquer momento, e tem exclusivamente as seguintes
ﬁnalidades:
(i)

cumprimento de obrigações contratuais - para garanQr o registo
no Site e a correta prestação dos serviços solicitados através do
Site e/ou através de formulários no mesmo disponibilizados,
para permiQr uma melhor uQlização dos serviços e uma melhor
experiência de navegação, bem como, com referência especíﬁca
aos dados inseridos na página "Trabalha connosco", para
considerar e avaliar a candidatura e entrar em contacto com o
candidato para agendar uma entrevista, em resposta, portanto,
a uma solicitação especíﬁca;

(ii)

cumprimento de obrigações legais - para o cumprimento das
obrigações resultantes da legislação ou regulamentação,
nacional e/ou comunitária em vigor, inclusive na área tributária,
bem como disposições emiQdas por autoridades e órgãos
competentes;

(iii)

interesse legíQmo da SuXer Professional - pela defesa em
tribunal de um direito ou interesse perante qualquer autoridade
ou organismo competente (incluindo no âmbito dos crimes
informáQcos); para a realização de análises estausQcas e
pesquisa de mercado sobre dados agregados; para enviar, por email, informação sobre produtos ou serviços similares (o
chamado sov spamming) ou objeto de um contacto comercial
ou contratual anterior e sem prejuízo da oposição do uQlizador
ao tratamento.
Fica acordado que em nenhum caso os dados recebidos através
da página "Trabalhe connosco" serão tratados para ﬁns de sovspamming.

NATUREZA OBRIGATÓRIA OU
OPCIONAL DO FORNECIMENTO
DE DADOS

O fornecimento de dados para os ﬁns referidos acima nas alíneas (i)
(cumprimento de obrigações contratuais), (ii) (cumprimento de
obrigações legais) e (iii) (interesse legíQmo da SuXer Professional) é
meramente opcional. No entanto, sendo este tratamento necessário
para permiQr o registo no Site e a prestação de serviços oferecidos por
este, incluindo os resultantes e/ou relacionados com a submissão de
uma candidatura para posições abertas na página "Trabalhe
Connosco", o não fornecimento, parcial ou incorreto dos dados em
questão impossibilitará, dependendo dos casos, de registar no Site e/
ou uQlizar os serviços fornecidos online e, em geral, de prosseguir com
a relação contratual estabelecida ou de estabelecer e/ou cumprir com
as obrigações previstas no contrato ou pela lei aplicável ou, também,
de atender a solicitações especíﬁcas do uQlizador.
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COMUNICAÇÃO DOS DADOS

Os dados podem ser comunicados às seguintes categorias de sujeitos
("desQnatários"):
a todas os sujeitos (incluindo as autoridades públicas) que têm
acesso a dados pessoais ao abrigo de disposições regulamentares
ou administraQvas;
a todos os sujeitos, públicos e/ou privados, pessoas singulares e/
ou coleQvas para quem a comunicação seja necessária ou
funcional para o correto cumprimento de uma obrigação
contratual ou legal.
Além do exposto, para a prossecução dos ﬁns descritos acima, os
dados pessoais podem ser divulgados a pessoas que operam em nome
da Empresa, tais como, apenas a utulo exempliﬁcaQvo e não exausQvo,
•
a empresas, consultores ou proﬁssionais eventualmente
responsáveis pela instalação, manutenção, atualização e, em
geral, pela gestão de hardware e sovware do site;
•
a empresas ou proﬁssionais encarregues do envio de
documentação e/ou material informaQvo,
•
aos proﬁssionais e consultores jurídicos e ﬁnanceiros da
Empresa,
•
A outras empresas do Grupo SuXer com sede em Itália ou
dentro da União Europeia
que os tratarão na qualidade de subcontratantes externos para o
tratamento de dados pessoais em nome da SuXer Professional. Uma
lista de nomes atualizada dos subcontratantes está disponível na sede
da Empresa.
Em qualquer caso, os dados pessoais não serão transferidos para
países não pertencentes à UE ou fora do Espaço Económico Europeu.

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS
DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais serão conservados durante toda a duração da
relação contratual (e, no que diz respeito aos dados adquiridos através
da página "Trabalhe connosco", pelo tempo necessário para avaliar a
candidatura e para toda a fase de seleção) e, posteriormente, pelo
tempo máximo previsto pelas disposições legais aplicáveis em matéria
de limitação dos direitos e/ou caducidade da ação (também na área
administraQva e ﬁscal) e, em geral, para o exercício/defesa dos direitos
da SuXer Professional nas disputas promovidas por autoridades
públicas, enQdades/organismos públicos e parQculares.
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MENORES DE 16 ANOS

O site não contém informações, funcionalidades ou serviços
desQnados diretamente a uQlizadores menores de 16 anos.
Os menores não devem fornecer informações ou dados pessoais sem
o consenQmento de quem exerce a responsabilidade parental.
Portanto, todos os uQlizadores menores de 16 anos não são obrigados
a comunicar os seus dados pessoais, em nenhuma circunstância, sem
a autorização prévia de um dos pais ou de quem exerce a
responsabilidade parental. Se a Empresa tomar conhecimento de que
os dados pessoais foram fornecidos por um menor (com idade inferior
a 16 anos), a Empresa irá destruí-los imediatamente ou solicitará o
consenQmento apropriado dos pais (ou de quem exerce a
responsabilidade parental), reservando também o direito de impedir o
acesso aos serviços disponíveis no Site a qualquer uQlizador menor
que tenha ocultado a sua idade ou que tenha comunicado os seus
dados pessoais sem o consenQmento dos seus pais (ou de quem
exerce a responsabilidade parental).
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DIREITOS

Na qualidade de Qtular dos dados, o uQlizador tem o direito de
solicitar ao Responsável pelo tratamento o exercício dos seguintes
direitos:
Direito de acesso
Poderá solicitar a conﬁrmação da existência ou
não do tratamento dos seus dados pessoais e, em caso aﬁrmaQvo,
aceder aos referidos dados e informações especíﬁcas sobre o
tratamento, tal como, por exemplo, as ﬁnalidades, as categorias de
dados objeto do tratamento, a existência dos outros direitos abaixo
indicados. Poderá solicitar também uma cópia dos seus dados.
Direito de reQﬁcação Tem o direito de solicitar e conseguir que os
seus dados pessoais sejam reQﬁcados ou completados se incompletos.
Direito ao apagamento Poderá obter o apagamento dos seus dados,
sem demora injusQﬁcada, entre outros, se (i) os dados pessoais
deixaram de ser necessários para a ﬁnalidade que moQvou a sua
recolha ou tratamento;, (ii) se opuser ao tratamento dos seus dados
(conforme a seguir indicado) e não existem interesses legíQmos
prevalecentes para tratamento, (iii) os dados pessoais são tratados
ilicitamente; (iv) os dados têm de ser apagados para o cumprimento
de uma obrigação jurídica , (v) os dados pessoais são de um menor 16
anos em relação à oferta de serviços da empresa.
Este direito não se aplica se o tratamento de dados é necessário, entre
outros:
- para o cumprimento de uma obrigação legal;
- para a avaliação, exercício ou defesa em tribunal de um direito.
Direito à limitação do tratamento
Tem o direito de obter a
limitação do tratamento em caso de:
- contestação da exaQdão dos seus dados pessoais, durante um
período que permita ao responsável pelo tratamento (Empresa)
veriﬁcar a sua exaQdão;
- tratamento ilícito e solicitação da sua parte para a limitação de
uQlização em vez do respeQvo apagamento;
- necessidade de sua parte dos dados para efeitos de declaração,
exercício ou defesa de um direito num processo judicial.
- sua oposição ao tratamento, conforme indicado a seguir, até se
veriﬁcar que os moQvos legíQmos do responsável pelo tratamento
prevalecem sobre os do Qtular dos dados.
Direito de portabilidade dos dados
No caso de processamento
automaQzado, tem o direito de receber os dados pessoais num
formato estruturado, de uso corrente e de leitura automáQca, e o
direito de transmiQr estes dados a outro responsável pelo tratamento
que tenha indicado.
Tem também o direito a que os dados pessoais sejam transmiQdos
diretamente entre os responsáveis pelo tratamento, sempre que tal
seja tecnicamente possível.
Permanece a possibilidade de obter o apagamento dos dados,
conforme indicado acima.
Direito de oposição
Tem o direito de se opor a qualquer momento
ao tratamento baseado em interesses legíQmos prosseguidos pelo
responsável pelo tratamento, a não ser que apresente razões
imperiosas e legíQmas para esse tratamento que prevaleçam sobre os
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Por ﬁm, tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade de
controlo italiana (hXp://www.garanteprivacy.it/).
Os direitos acima podem ser exercidos mediante pedido sem qualquer
procedimento formal ao Responsável pelo tratamento. O pedido pode
ser enviado ao Responsável pelo tratamento por carta ou correio
eletrónico para os seguintes endereços: Località Leigozze, 1, BorgheXo
di Borbera (Alessandria) - Itália - email: privacy@suXer.it.
A presente PolíQca de Privacidade foi atualizada em junho de 2018.
É possível que esta PolíQca de Privacidade esteja sujeita a mais atualizações. O Responsável pelo
tratamento convida os uQlizadores a visitar esta página periodicamente para tomar conhecimento de
eventuais alterações ou atualizações.
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