INFORMAÇÃO RELATIVA AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS/DECLARAÇÃO

Informações prestadas aos Candidatos nos termos e para as finalidades do artº.
13º do REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTECÇÃO DE DADOS, daqui em diante RGPD
(REGULAMENTO (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de
2016), aquando da recolha dos dados pessoais necessários à avaliação de candidatura a
oferta de emprego divulgada pela Santa Casa da Misericórdia de Mortágua (SCMM).
1.
Responsável pelo tratamento dos dados recolhidos:
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua
Morada: Rua Dr António José Branquinho da Fonseca, 3450-151 Mortágua
E-mail: geral@scmmortagua.pt
2.
Finalidade do Tratamento e fundamento jurídico:
Os dados pessoais serão recolhidos e tratados com a finalidade de avaliação do
candidato nos termos definidos pelo anúncio de oferta de emprego tendo como
fundamento legal a efetivação de diligências pré-contratuais.
3.
Destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais:
Entidades com funções de fiscalização a quem os dados devam ser comunicados
por força de disposição legal.
4.
Prazo ou critério de conservação dos dados pessoais:
Os dados pessoais recolhidos serão somente conservados pelo tempo
estritamente necessário para cumprimento de prazo certo expressamente fixado por
Lei.
5.
Direitos dos titulares dos Dados Pessoais Recolhidos
O titular dos dados tem o direito de solicitar, por escrito, ao responsável pelo
tratamento, para os contactos supra:
a)
O acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua
retificação ou o seu apagamento, sem prejuízo dos prazos de conservação acima
referidos;
b)
A limitação ou oposição ao tratamento desses dados, sem prejuízo das
finalidades de tratamento imperativas ou interesse legítimo do responsável pelo
tratamento;
c)
A portabilidade desses dados nas situações previstas pelo artigo 20.º do
RGPD;
d)
Apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, no que ao
tratamento desses dados diz respeito;
e)
O Encarregado de proteção de dados pode ser contactado através do
email dpo@sincronideia.pt

Santa Casa da Misericórdia de Mortágua

Declaro para todos os efeitos, ter lido e compreendido o teor do presente
documento, composto por duas páginas.
Declaro ainda ter tomado conhecimento que ao apresentar a presente
candidatura, o meu nome será divulgado na lista de candidatos admitidos e excluídos
e/ou na lista dos resultados dos candidatos admitidos, a publicar no site da SCMM, em
área reservada do mesmo, acessível apenas aos candidatos à presente oferta de
emprego, mediante a utilização de hiperligação que para o efeito me será facultado pelo
Departamento de Recursos Humanos da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua,
através do endereço de correio eletrónico que indiquei na candidatura.

Mortágua, …… de ……., de 2020,

____________________________________________________________
C.C. nº. ______________________________, válido até____/____/_____

Santa Casa da Misericórdia de Mortágua

