
 
 

Declaração de Privacidade para Candidatos à Linde Gás   

 

Prefácio  

Pretendemos, enquanto organização, atender aos requisitos legais vigentes referentes ao 
novo regulamento RGPD. Da mesma forma, consideramos importante manter os candidatos 
informados sobre: 

 a informação pessoal que processamos; 
 a forma como este procedimento acontece; 
 o fornecimento de informação a entidades dentro e fora da Europa; 
 durante quanto tempo fazemos o armazenamento de dados pessoais; 
 como fazemos a proteção destes dados.  

 
Pretendemos através deste documento, manter os candidatos informados sobre os seus 
direitos. Finalmente, pretendemos que saibam com quem podem falar e expor dúvidas, fazer 
pedidos ou reclamações. Assim, agradecemos uma leitura cuidada desta informação.  

Um dado pessoal é toda a informação que é identificada ou identificável sobre uma pessoa, o 
que significa que esta informação chega diretamente ou que pode ser rastreada de volta. 
Exemplo disso são a data de nascimento, a morada, mas também o número de funcionário, 
email da empresa ou telefone de trabalho. 

O processamento dos dados pessoais refere-se a todo o tipo de ações que possam ser 
efetuadas relativamente à informação pessoal, desde a sua angariação até, e incluindo, a 
sua destruição. Isto é, portanto, um contexto muito vasto, pelo que nos estamos a referir a: 
angariação, organização, armazenamento, atualização, retribuição, consulta, uso, reenvio, 
distribuição, disponibilização, junção, relacionamento, proteção, eliminação e destruição de 
dados. 

 
Fundamentos em que temos permissão para processar os dados de candidatos, de acordo 

com a Lei 

A razão pela qual processamos os dados de candidatos prende-se com o facto de a 
informação ser necessária para que lhes possamos elaborar um contrato de trabalho. 

Dados que processamos sobre candidatos 

Apenas processamos os seguintes dados relativos a candidatos: 



 
 

 Nome completo, primeiros nomes, iniciais, possível posição, sexo, data de 
nascimento, morada, código postal, zona de residência, número de telefone, 
endereço de email e outras informações que sejam necessárias para comunicar com o 
candidato; 

 Dados mencionados no primeiro ponto, sobre pais e/ou guardiões no caso de haver 
menores de idade envolvidos no processo; 

 Informações sobre cursos e estágios frequentados e/ou a serem frequentados; 
 Informação sobre a posição à qual está feita a candidatura; 
 Informação sobre a natureza e conteúdo do atual trabalho do candidato e detalhes 

sobre o término do mesmo; 
 Informação sobre a natureza e conteúdo dos cargos anteriores do candidato e 

detalhes sobre o término dos cargos anteriores; 
 Outros dados com a finalidade de cumprimento da função, que forem fornecidos pelo 

candidato ou que são do seu conhecimento; 
 Outros dados necessários para a implementação ou aplicação da lei. 

O processamento dos dados acima mencionados apenas tem lugar aquando da avaliação da 
aptidão do candidato para desempenhar a função que está ou poderá vir a estar disponível.  

Transferência de dados pessoais de candidatos 

Por norma, apenas usamos os dados dos candidatos para finalidades internas em contexto 
de candidatura a posições. Estas informações só são utilizadas para os propósitos sobre os 
quais foram obtidas. 

Armazenamento dos dados pessoais de candidatos 

Armazenamos os dados dos nossos candidatos, durante ou após o recrutamento e o processo 
de seleção. Após este período, os dados dos candidatos serão retidos durante o período 
máximo de um mês, sendo que posteriormente os mesmos serão apagados do nosso 
sistema. 

Proteção dos dados pessoais de candidatos 

A segurança dos dados pessoais do candidato é devidamente regulada por medidas físicas, 
administrativas, organizacionais e técnicas. Apresentamos, portanto, um nível apropriado de 
proteção e efetuamos a atualização periódica quando necessário.  

Direitos dos candidatos 

Sobre a proteção do RGPD, o candidato tem o direito a colocar-nos questões relacionadas 
com os dados pessoais que processamos sobre este: 

 Conhecimento dos seus dados; 



 
 

 Cópia dos seus dados (com exceção de notas pessoais do(s) seu(s) supervisor(es) ou 
outras entidades dentro da organização); 

 Receber informação sobre o processamento dos seus dados; 
 Completar informação incompleta quando necessário para atender o propósito para o 

qual os dados são processados; 
 Em certos casos, ter os seus dados eliminados; 
 Em certos casos “limitar” a informação que processamos sobre si; 
 Em certos casos objetar o uso dos seus dados; 
 Apresentar uma reclamação à organização competente que monitoriza a 

conformidade da legislação de privacidade em Portugal. Em Portugal esta entidade é 
a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), sediada em Lisboa. Nestas 
situações, a Linde agradece que, sempre que possível, haja um contacto prévio direto 
com a Linde para que de uma forma rápida e célebre se consiga resolver a 
reclamação. 
 

Qualquer candidato que deseje apelar aos seus direitos, pode contactar o Encarregado de 
Proteção de Dados do Grupo Linde para a EU cujo contacto se encontra mencionado na 
informação geral sobre proteção de dados. Se tivermos razões válidas para recusar este 
pedido, explicar-lhe-emos o motivo.  

Contacto 

Sobre questões, pedidos ou reclamações sobre o processamento dos dados pessoais de 
candidatos, contactar o nosso departamento de Recursos Humanos através do seguinte 
email: HROffice.lg.nl@linde.com 

 

Data e adaptação da declaração de privacidade 

Reservamos o direito de alterar esta declaração de privacidade. Esta declaração de 
privacidade data de 25 de maio de 2018. 

 

 


