Informação adicional e detalhada
sobre proteção de dados pessoais

Processos de seleção
A) Responsável pelo tratamento: GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, S. L. P., Sucursal em
Portugal (daqui em diante, GÓMEZ-ACEBO & POMBO), localizada na Avenida Duque de
Ávila, n.º 46, 6.º, 050-083 Lisboa (Portugal), com o telefone de contacto +351 213 408 600 e
o endereço de correio eletrónico advogados.lisboa@ga-p.com, é a entidade responsável
pelo tratamento dos dados recolhidos no formulário acessível através da hiperligação
«JUNTA-TE A NÓS» da página web da GÓMEZ-ACEBO & POMBO.

B) Encarregado da Proteção de Dados: O endereço de correio eletrónico de contacto do
Encarregado da Proteção de Dados da GÓMEZ-ACEBO & POMBO é o seguinte: dpo@gap.com

C) Finalidades do tratamento: Os dados pessoais serão tratados com a finalidade de
analisarmos a sua candidatura e para poder participar no processo de seleção referente
à oferta profissional selecionada no formulário ou para processos de seleção futuros, caso
o tenha consentido, na eventualidade de não ser selecionado para este processo em
particular.

D) Necessidade do tratamento: É necessária a recolha de dados para a realização dos
processos de seleção e proceder à candidatura a uma oferta profissional. Sem a
facilitação destes dados, o(a) candidato(a) não poderá participar nos processos de
seleção.

E) Fundamento jurídico para o tratamento: O fundamento jurídico para o tratamento de
dados é constituído pelo consentimento outorgado com a marcação das opções
disponíveis no formulário, com a finalidade de tratamento anteriormente referida e para
futuros processos de seleção, caso não seja selecionado, o consentimento referente à
conservação dos dados.

F) Destinatários: Serão também destinatários dos dados empresas terceiras, externas à
GÓMEZ-ACEBO & POMBO (subcontratantes) que terão acesso aos dados recolhidos com
o objetivo de prestar serviços de apoio à GÓMEZ-ACEBO & POMBO, em funções de
suporte necessárias para a atividade e no tratamento indicado no parágrafo “finalidades
do tratamento”. Os dados serão tratados pelos respetivos subcontratantes, ao abrigo de
um contrato de prestação de serviços e de outro de contratação de

subcontratante. Os subcontratantes serão obrigados a seguir as instruções de
tratamento da GÓMEZ-ACEBO & POMBO, a assegurar a confidencialidade e a devolver
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ou a destruir os dados após o término do serviço, estando proibido o tratamento de
dados para as suas próprias finalidades.

G) Transferências internacionais: Não serão realizadas.

H) Prazo de conservação dos dados: A GÓMEZ-ACEBO & POMBO conservará os seus dados
durante o processo de seleção para a oferta profissional selecionada no formulário e
posteriormente, caso o consinta, para futuros processos de seleção até que solicite o seu
apagamento ou revogue o consentimento outorgado.

I) Exercício de direitos: Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento,
limitação, oposição e portabilidade - quando este último se aplique legalmente. Também
dispõe do direito a revogar o consentimento a qualquer momento, sem que este afete a
licitude do tratamento baseado no consentimento prévio à sua revogação. Pode exercer
estes direitos mediante o envio de um pedido para GÓMEZ- ACEBO & POMBO, Avenida
Duque de Ávila, n.º 46, 6.º, 1050-083 Lisboa (Portugal) ou para o endereço de correio
eletrónico dpo@ga-p.com, no qual deve indicar o direito que pretende exercer e onde se
deve encontrar anexado um documento (ou cópia de documento) que prove a sua
identidade.
Adicionalmente informamos que tem o direito a apresentar uma reclamação à Comissão
Nacional de Proteção de Dados na Rua de São Bento n.º 148-3.º, 1200-821 Lisboa, Portugal
(www.cnpd.pt, telefone: +351 213 928 400), nomeadamente se considerar que não obteve
uma resposta satisfatória, por parte da GÓMEZ-ACEBO & POMBO, no exercício dos seus
direitos.
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