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COMPROMISSO DE PRIVACIDADE – CANDIDATOS
A PerfectSolutions informa a todos os utilizadores da sua página web, através deste

Compromisso de Privacidade, da sua Política de Proteção de Dados, bem como dos direitos que
como utilizadores têm relativamente à utilização dos seus dados pessoais.

A PerfectSolutions utilizará os referidos dados pessoais apenas para as finalidades para as
quais são solicitados, mantendo os níveis de segurança na proteção dos mesmos em
conformidade com as leis em vigor.

A PerfectSolutions trata os dados no estrito cumprimento da legislação nacional e comunitária
aplicável à proteção de dados pessoais, implementando as medidas técnicas e organizativas
adequadas a garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus dados
pessoais, de forma a evitar a perda, mau uso, alteração e acesso não autorizado aos mesmos.

TRATAMENTO DE DADOS DE CARÁTER PESSOAL
A PerfectSolutions dá-lhe a oportunidade de registar os seus dados pessoais e profissionais e
participar deste modo em futuros processos de seleção.

Todos os dados de caráter pessoal que o utilizador faculte através do presente Portal ou através
de formulário farão parte de um ficheiro automatizado de caráter pessoal do qual a
PerfectSolutions é responsável. A PerfectSolutions, enquanto responsável pelo tratamento dos
dados, poderá ser contatada através do e-mail welcome@perfect-solutions.com

Para efeitos de avaliação dos currículos, podem ser efetuados pela PerfectSolutions operações
de definição de perfis, dentro dos limites impostos pela legislação aplicável.
A informação disponibilizada terá como finalidade a gestão de candidaturas e processos de
seleção. Adicionalmente, e mediante o seu consentimento específico para o efeito, poderão os
seus dados ser utilizados para efeitos de envio de comunicações de marketing da
PerfectSolutions, através de e-mail e serviços de telefone/ mensagem.
Os seus dados pessoais poderão ser comunicados a empresas clientes da PerfectSolutions
(para efeitos de processos de seleção). Poderão ainda ser acedidos por prestadores de serviço
da PerfectSolutions, tidos como necessárias para execução das finalidades supra descritas,
nomeadamente no que respeita de serviços de segurança de informação e de arquivo.
Os dados pessoais recolhidos serão conservados apenas durante o período que for necessário
à finalidade para o qual são recolhidos. Para as finalidades aqui descritas, serão conservados
até cinco anos após o seu registo ou, se superior, pelo prazo determinado pela legislação
aplicável.

EXERCÍCIO DE DIREITOS

Poderá exercer, a qualquer momento, os direitos de acesso, retificação, limitação, oposição à
finalidade de marketing e eliminação dos seus dados pessoais, com as limitações previstas na
legislação aplicável, mediante pedido por escrito, a ser remetido através do endereço de e-mail
welcome@perfect-solutions.com ou para a seguinte morada:
PerfectSolutions
Urbanização "Aleu", Lote 5 - Lordelo
VILA REAL
5000-161 LORDELO VRL

Através dos mesmos meios poderá, a qualquer momento, retirar o consentimento para o
presente tratamento e/ou exercer o direito de portabilidade dos seus dados (que inclui a
transmissão ao titular ou a outra entidade), no que respeita aos dados automatizados por si
fornecidos e que lhe digam respeito, e desde que não prejudique direitos e liberdades de
terceiros.

Pode ainda, nos termos da lei aplicável, dirigir reclamações junto da Autoridade de Controlo
legalmente estabelecida.

COMUNICAÇÕES COMERCIAIS

Mediante o seu consentimento, a PerfectSolutions poderá enviar informação comercial sobre
produtos e serviços que comercializa e que possam ser do seu interesse. O referido
consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem efeitos retroativos, através dos
meios supra referidos na seção “Exercício de Direitos”.

MENORES

A PerfectSolutions não recolhe, em regra, nenhum tipo de informação específica sobre menores.
Como uma das principais finalidades desta página web é proporcionar trabalho, para candidatos
menores de idade e com idade superior a 16 anos, a PerfectSolutions considera que se deve
cumprir a necessidade de solicitar a autorização parental antes de enviar os dados pessoais.
Sempre que se preste o consentimento parental o site PerfectSolutions pode apoiar na procura
de emprego, a tempo inteiro ou parcial.

ALTERAÇÕES AO COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE

Qualquer alteração que se possa produzir à presente Política de Privacidade será anunciada
nesta página para que o utilizador tenha sempre conhecimento das novas regras estabelecidas.

LEGISLAÇÃO

O tratamento dos dados de caráter pessoal dos utilizadores realizado pela PerfectSolutions
Professional, bem como o envio de comunicações comerciais realizadas por meios eletrónicos
estão em conformidade com a legislação nacional e comunitária em vigor, nomeadamente com
o recente Regulamento UE 2016/679 (Regulamento Geral de Proteção de Dados).

CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS DE CARÁTER PESSOAL
Todos os dados de caráter pessoal que o utilizador faculte através do presente Portal farão
parte de um ficheiro automatizado de caráter pessoal, propriedade da PerfectSolutions. A
PerfectSolutions, enquanto responsável pelo tratamento dos dados, poderá ser contatada
através do e-mail welcome@perfect-solutions.com e/ou através do seu Encarregado da
Proteção de dados, através do e-mail susana.coutinho@perfect-solutions.com

A informação disponibilizada terá como finalidade a gestão de candidaturas e processos de
seleção.
Para efeitos de avaliação dos currículos, podem ser efetuados pela PerfectSolutions operações
de definição de perfis.
Os seus dados pessoais poderão ser partilhados com empresas clientes PerfectSolutions (para
efeitos de processos de seleção), bem como a entidades terceiras para efeitos de cumprimento
de obrigações legais. Poderão ainda ser acedidos por entidades subcontratantes tidas como
necessárias para execução das finalidades supra descritas, nomeadamente no que respeita de
serviços de segurança de informação e de arquivo.
Poderá exercer, a qualquer momento, os direitos de acesso, retificação, limitação e eliminação,
bem como retirar o consentimento para o presente tratamento e/ou exercer o direito de
portabilidade dos seus dados, com as limitações previstas na legislação aplicável, mediante
pedido por escrito, a ser remetido para o seguinte endereço de e-mail
welcome@perfect-solutions.com ou para a seguinte morada:
PerfectSolutions
Urbanização "Aleu", Lote 5 - Lordelo
VILA REAL
5000-161 LORDELO VRL

Os dados pessoais recolhidos serão conservados até três anos após o seu registo ou, se
superior, pelo prazo determinado pela legislação aplicável.
Pode ainda dirigir reclamações junto da Autoridade de Controlo legalmente estabelecida.
Poderá consultar mais informações acerca da nossa Politica de Privacidade, clicando aqui:
Declaro que tomei conhecimento das características do tratamento dos meus dados
pessoais e dou o meu consentimento expresso, específico, livre e informado ao
tratamento de dados pessoais realizado pela PerfectSolutions através do presente Portal.

