
 

 

Política de Privacidade da Agência DL 

A segurança e a privacidade dos dados relativos às candidaturas processadas pela 

Agência DL são aspetos que assumem para a empresa uma importância crucial e, 

como tal, comprometemo-nos a garanti-las para dar cumprimento ao 

Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD). Pedimos-lhe que leia o texto 

que se segue, para compreender e tomar conhecimento das formas de tratamento 

das informações que nos são disponibilizadas. 

 

Quem é o responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais? 

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos candidatos e/ou potenciais 

candidatos da Agência DL é a Domingos Eusébio Teixeira Lopes – Unipessoal, 

Lda. Os dados de contacto responsável pelo tratamento são os seguintes: 

Morada: Campo Mártires da Pátria, nº50, 1º, 4050-366 Porto 

Telefone: + 351 220 944 023 

 

Como e por quem são recolhidos? 

Os dados dos candidatos são preferencialmente recolhidos diretamente através 

do preenchimento do formulário de candidatura disponibilizado pela Agência DL 

no seu site online. Todavia, poderão igualmente ser recolhidos dados através da 

interação com os candidatos através de redes sociais, nomeadamente o Linkedin, 

ou via endereço eletrónico.   

 

Com que fundamentos recolhe a Agência DL os meus dados? 

Nos termos do artigo 6.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a 

Agência DL recolhe os dados pessoais dos candidatos com base nas seguintes 

bases legais:  

 



 

 

a) o consentimento livre, específico e informado, prestado no momento do 

preenchimento do formulário de candidatura; 

b) a necessidade do tratamento de certos dados no âmbito da celebração e 

execução da relação contratual mantida entre a Agência DL e os 

candidatos; 

c) a existência de obrigações legais às quais se encontra sujeita a Agência DL 

e que determinam o processamento de determinados dados, v.g. efeitos 

fiscais; 

d) a existência de interesses legítimos da Agência DL - como seja a defesa de 

uma pretensão legal - que justificam o tratamento de dados, contando que 

não prevalecem os interesses ou direitos e liberdades fundamentais do 

titular que exijam a proteção dos dados pessoais. 

 

Que tipos de dados são recolhidos? 

Identidade e documentos de identificação:  

 Nome completo; 

 Assinatura; 

 Género; 

 Data de nascimento; 

 Número de identificação fiscal ou número equivalente emitido por 

autoridade estrangeira competente; 

 Número de identificação civil (Cartão de cidadão, bilhete de identidade, 

passaporte ou autorização de residência), respetiva entidade emissora e 

datas de emissão/validade; 

 Número da Segurança Social; 

 Nacionalidade; 

 Naturalidade; 

 Filiação; 

 Estado Civil; 

 

Contactos: 



 

 

 Telefone; 

 Telemóvel; 

 Endereço de e-mail;  

 Morada de Residência Permanente; 

 Morada Fiscal; 

Dados relativos à situação académica e profissional: 

 Habilitações académicas; 

 Área e instituição de formação; 

 Disponibilidade para o exercício de funções; 

 Experiências profissionais anteriores; 

 Entidades empregadoras anteriores;  

 Preferências e posições de interesse;  

Dados relativos às características físicas: 

 Altura; 

 Peso; 

 Informação sobre tatuagens e piercings visíveis; 

Dados bancários: 

 Número de identificação bancária; 

 Instituição bancária; 

 

Para que finalidades são usados os seus dados? 

Os dados pessoais recolhidos pela Agência DL são usados para as seguintes 

finalidades: 

a) apresentar o currículo dos candidatos relativamente a posições específicas 

e/ou numa base contínua; 

b) avaliar a adequação do perfil dos candidatos às posições em aberto; 

c) notificar o candidato da existência de posições que correspondem ao seu 

perfil; 



 

 

d) dar cumprimento às obrigações resultantes dos contratos celebrados com 

os clientes; 

e) dar cumprimento a imposições legais e regulatórias. 

 

A quem serão transmitidos os meus dados? 

Os dados recolhidos pela Agência DL para dar cumprimento às obrigações fiscais 

serão transmitidos aos Técnicos Oficiais de Contas responsáveis pela 

contabilidade da sociedade, bem como à Autoridade Tributária. Os dados 

relativos aos candidatos são transmitidos aos clientes da Agência DL que 

disponham de vagas de trabalho do interesse dos candidatos. Por outro lado, os 

mesmo podem ser transmitidos às entidades investidas de autoridade pública 

sempre que tal se revele necessário ao cumprimento de quaisquer obrigações do 

Responsável pelo Tratamento. 

 

Durante quanto tempo são os meus dados retidos?  

Os dados relativos a candidatos são retidos pela Agência DL pelos seguintes 

períodos: 

 15 anos a contar da seleção para uma posição; 

 2 anos a contar do registo de candidatura gerais e espontâneas, nos casos 

em que o candidato não venha a ser selecionado para qualquer posição; 

 assim que a posição seja ocupada, para candidaturas para vagas 

específicas.   

 

Quais são os seus direitos? 

Nos termos do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, pode requerer 

junto da Agência DL o acesso, a correção e o apagamento dos seus dados. O 

direito ao apagamento não é invocável nos casos em que os dados se revelarem 

necessários ao cumprimento de uma obrigação legal - nomeadamente para emitir 

ou conservar informação relativa à faturação -, ou para o exercício de uma 

pretensão legal legítima da Agência DL. Dispõe ainda do direito de apresentar 



 

 

uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, através dos 

seguintes contactos: 

Morada: Rua de São Bento, n.º 148, 3º, 1200-821, Lisboa. 

Telefone: 213928400 

E-mail: geral@cnpd.pt 
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