
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso de Privacidade em Processo de Recrutamento

O Município de São Pedro do Sul, no âmbito da suas competências, assegura a gestão dos dados fornecidos pelos candida-

tos a emprego e, desse modo, encontra-se empenhado em proteger a privacidade dos candidatos adotando as medidas que

considera adequadas para assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade dos dados pessoais, bem como todos os

demais direitos que assistem aos respetivos titulares, atuando em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de

Dados, doravante designado de RGPD.

O presente documento destina-se a assegurar a prestação de informação aos candidatos em processos de seleção e

recrutamento do  Município de São Pedro do Sul sobre o tratamento de dados pessoais que lhes dizem respeito, desde

como e por que recolhemos os seus dados pessoais a para que os utilizamos, nos termos e para os efeitos do disposto nos

artigos 13.º e 14.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados

(doravante, “Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados” ou “RGPD”). 

Os dados pessoais de candidatura que o Candidato submeter através do respetivo formulário a ser entregue em mão ou por

via postal,  bem como os demais dados pessoais que aquele venha a fornecer ao Município, bem como os dados que

tenham sido  gerados  no âmbito  daquele  processo ou  que resultem da avaliação da candidatura,  serão  tratados  pelo

Município de São Pedro do Sul na qualidade de responsável pelo tratamento dos Dados Pessoais. 

Neste  sentido,  pelo  presente  Aviso  de  Privacidade  em  Processo  de  Recrutamento  descrevemos  as  práticas  de

privacidade e segurança implementadas na recolha e processamento de informações pessoais acerca dos candidatos no

âmbito das atividades de recrutamento e ainda de que forma poderá exercer os seus direitos.

Quem é o responsável pelo tratamento de dados pessoais?

A entidade responsável pelo tratamento destes dados é:

Município de São Pedro do Sul, com sede no Largo de Camões, 3660 – 436 São Pedro do Sul

Pode contactar o Município de São Pedro do Sul sobre qualquer questão relacionada com a presente política de privacida-

de, através dos seguintes pontos de contactos:

• Correio eletrónico: rgpd@cm-spsul.pt

• Presencialmente: Gabinete de Atendimento ao Munícipe (dias úteis, das 9h às 16.30), recorrendo ao formulário dis-

ponibilizado para o efeito

• Serviços Online: através do formulário Dados Pessoais
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Que dados recolhemos:

No âmbito do Processo de Recrutamento recolhemos os seguintes dados pessoais: nome, endereço, suas informações de

contacto,  experiência profissional,  grau de instrução académica, número de cartão de cidadão; número de identificação

fiscal, idade, telefone e os demais referidos na ficha de candidatura a ser preenchida pelo Candidato. 

 

As finalidades para o tratamento:

Os  Dados  Pessoais  em  causa  serão  tratados  para  as  finalidades  de  seleção  e  recrutamento  do  Candidato  e,  se

selecionado, para integrar o quadro de trabalhadores do Município de São Pedro do Sul, no âmbito de uma relação de

trabalho e/ou de estágio.

Fundamentos de Licitude:

Tratamos os seus dados com os seguintes fundamentos de licitude nos termos do artigo 6.º RGPD:

• Cumprimento de obrigações legais;

• Interesse legítimo.

Período de conservação:

Os aludidos dados pessoais  poderão  ser  conservados pelo Município  de São Pedro do Sul  pelo tempo necessário  à

prossecução da finalidade acima referida e, findo o processo de recrutamento, durante o período previsto na Tabela de

Seleção da Portaria de Gestão de Documentos para as Autarquias Locais.

Quais os seus direitos:

O Candidato tem direito a solicitar ao Município de São Pedro do Sul, mediante pedido escrito dirigido mediante formulário

ou através do endereço de e-mail r  gpd@cm-spsul.pt:   

• O acesso, nos termos e condições legalmente previstos, aos dados pessoais que lhe digam respeito e que sejam

objeto de tratamento;

• A correção ou atualização de dados pessoais inexatos ou desatualizados que lhe digam respeito; 

• O tratamento de dados pessoais em falta quando aqueles se mostrem incompletos; 

• O apagamento, nos casos especificamente previstos na lei, de dados pessoais que lhe digam respeito; 

• A limitação, verificadas as condições previstas na lei, do tratamento de dados pessoais no que lhe diga respeito. 

• Retirar o consentimento prestado, quando o tratamento de dados se fundar, apenas, em consentimento; 

• Opor-se ao tratamento por motivos relacionados com a sua situação particular, quando o tratamento de dados se

fundar em interesse legítimo do responsável pelo tratamento ou de terceiro; 

• O Candidato pode, ainda, solicitar, ao Encarregado da Proteção de Dados, nomeado, informação mais detalhada,

designadamente sobre as finalidades, fundamentos de licitude e prazos de conservação e, bem assim, apresentar-

lhe reclamações sobre o modo como os seus dados pessoais são tratados, sem prejuízo de o poder fazer, também,

junto da Autoridade Competente.
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Segurança:

O Município de São Pedro do Sul Implementou padrões de segurança técnica bem como operacionais, organizacionais,

políticas,  procedimentos  e  controlos  internos  em  vigor  para  proteger  os  dados  pessoais  contra  perda,  uso  indevido,

alteração ou destruição.  Somente  as pessoas  autorizadas  do Município  de  São Pedro  do Sul  e  os  fornecedores  das

aplicações  utilizadas neste âmbito têm acesso a dados pessoais, estando obrigados a tratar essas informações como

confidenciais.

A lei estabelece os termos em que os direitos acima indicados podem ser exercidos, os quais serão aplicáveis aquando do

seu exercício junto do Município de São Pedro do Sul, incluindo as exceções e limitações a que estão sujeitos. 

Poderá solicitar mais informações sobre estes direitos e o seu exercício junto do Encarregado da Proteção de Dados ou

responsável pelo tratamento. 

Alguns dados solicitados ao Candidato, no âmbito do processo de recrutamento, poderão constituir requisito obrigatório para

a avaliação da candidatura pelo que, caso assim seja, o Município de São Pedro do Sul dará essa indicação ao Candidato,

informando-o de que, no caso de os mesmos não serem facultados, a análise da candidatura poderá não ser aceite.

Contacto:

Para esclarecimentos sobre este Aviso de Privacidade, entre em contadto com o Município através do seguinte endereço: 

r  gpd@cm-spsul.pt:  

Elaborado em 06.11.2019
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