Quem é o Responsável pelo tratamento dos seus dados?
Identidade: Everis Portugal, S.A. (doravante “everis”)
Morada: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 – 10º, 1050-094 Lisboa
Contacto do Encarregado de Proteção de Dados: data.protection.office@everis.com

Com que finalidade tratamos os seus dados pessoais?
Os seus dados pessoais serão tratados para:
•
•

Gerir a sua relação comercial, profissional ou negocial com empresas do Grupo
everis.
Gerir o envio de comunicações comerciais ou newsletters através de qualquer
canal, incluindo meios eletrónicos (tais como correio eletrónico e notificações
web) sobre notícias, cursos, atividades, eventos próprios ou de terceiros,
produtos, serviços, ofertas e promoções relacionados com as atividades
desenvolvidas por empresas do Grupo everis.

Proveniência e Categoria de dados tratados
Os seus dados provêm da informação que facultou a empresas do Grupo everis através
de cartões-de-visita, contacto telefónico, formulários, propostas, contratos ou qualquer
outro meio. Da mesma forma, a informação poderá ter sido facultada pela empresa ou
organização à qual pertença.
As categorias de dados objeto de tratamento são o seu nome, os seus apelidos,
endereço de correio eletrónico profissional e restante informação de contacto e
localização profissional relacionada com a atividade profissional que desempenhe ou
com a pessoa coletiva na qual desenvolva essa atividade.

Por quanto tempo guardamos os seus dados?
Os seus dados serão tratados no âmbito da relação comercial ou profissional
estabelecida com empresas do Grupo everis e, para fins comerciais ou de localização
profissional, enquanto não solicitar a sua exclusão.

Qual é a legitimidade para o tratamento dos seus dados?
A legitimidade do tratamento dos seus dados apoia-se numa das seguintes bases:

•

•

•

O tratamento é necessário para a execução de um contrato celebrado
consigo ou com a sua empresa ou para a aplicação de medidas précontratuais.
O interesse legítimo das empresas do Grupo everis em contactá-lo em
relação à sua atividade profissional, ou à empresa onde desenvolva essa
atividade, e transmitir os seus dados dentro do grupo para fins
administrativos internos.
O seu consentimento para gerir o envio de comunicações comerciais.

A que destinatários serão comunicados os seus dados?
Os seus dados pessoais poderão ser comunicados aos seguintes destinatários, com as
finalidades indicadas:
•

Empresas do Grupo everis, fundações e entidades ligadas ao Grupo everis,
algumas das quais estão em países situados fora do Espaço Económico
Europeu que não foram declarados pela Comissão Europeia como tendo um
nível adequado de proteção de dados. A denominação e sede social constam no
website (https://www.everis.com/spain/es-ES/inicio/Paginas/sociedades-grupoeveris-aspx), e todas elas são dedicadas fundamentalmente a atividades
relacionadas com a prestação de serviços de consultoria e, no caso de
fundações, à realização dos seus objetivos fundadores.

Garantimos-lhe que, quando os seus dados possam sair do Espaço Económico
Europeu, será mantido o mesmo nível de proteção com base no cumprimento das
disposições previstas na normativa europeia de proteção de dados. Neste sentido, as
transferências internacionais de dados serão realizadas (i) para países com um nível
de proteção adequado declarado pela Comissão Europeia (ii), mediante a
disponibilização de garantias adequadas, tais como cláusulas contratuais tipo ou
normas corporativas vinculativas ou (iii) em virtude da autorização da autoridade de
controlo competente ou outras situações na normativa.

Quais são os seus direitos?
Pode revogar a qualquer momento os consentimentos prestados. Exercida a revogação,
que não terá caráter retroativo salvo disposição legal que imponha esse caráter, os seus
dados poderão ser guardados ou bloqueados durante os prazos de prescrição
estabelecidos pelas normas aplicáveis. Da mesma forma, pode solicitar à everis
confirmação sobre se os seus dados pessoais estão a ser tratados e, em caso
afirmativo, aceder aos mesmos. Também pode solicitar a retificação dos dados inexatos
e/ou, se for o caso, solicitar a sua eliminação quando, entre outros motivos, já não sejam
necessários para os fins para os quais foram recolhidos.

Em determinadas circunstâncias, é possível solicitar a limitação do tratamento dos seus
dados, em cujo caso só os guardaremos para o exercício ou defesa de reclamações.
Também se poderá opor ao tratamento dos seus dados, em cujo caso não os
trataremos, salvo por motivos legítimos imperiosos ou para o exercício ou defesa de
possíveis reclamações. Por último, quando for procedente, poder-se-á exercer o direito
de portabilidade para obter os dados em formato eletrónico ou para se transmitir os
mesmos a outra entidade.
Para exercer os citados direitos, deverá enviar um documento escrito ao Encarregado
de Proteção de Dados da empresa, acompanhando-o de uma fotocópia do seu BI/CC
ou documento de identificação equivalente, para qualquer um dos seguintes endereços:
•
•

Morada: Camino Fuente de la Mora 1, 28050 Madrid
E-mail: data.protection.office@everis.com

Para nos ajudar a processar o seu pedido, pedimos-lhe que indique no assunto
“Proteção de Dados”.
Por último, informa-se o Utilizador do seu direito a apresentar uma reclamação junto da
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) caso tenha conhecimento ou
considere que os seus direitos em matéria de proteção de dados foram violados.

