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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Esta declaração de proteção de dados tem por objetivo fornecer informações sobre a 
forma como o Grupo Diaverum (“nós”) trata os dados pessoais relacionados com a sua 
participação num dos nossos processos de recrutamento ou a submissão da sua 
candidatura a um lugar na nossa empresa.  

1.2 Respeitamos a sua privacidade e protegemos os seus Dados Pessoais. Todos os 
tratamentos de dados pessoais são realizados de acordo com o RGPD. Em seguida, 
descrevemos como recolhemos, tratamos e partilhamos os seus Dados Pessoais. 

2. QUE DADOS PESSOAIS SERÃO TRATADOS? 

2.1 Iremos recolher e tratar os seguintes dados sobre si (os seus “Dados Pessoais”):  

 Informações de contacto (por ex., nome, endereço, e-mail e número de telefone); 
 

 Número de identificação pessoal; 
 

 Fotografias (se necessário para processo de recrutamento); 
 

 Informações sobe a sua experiência profissional prévia, qualificações, 
competências e formação; 
 

 CV e carta de apresentação; 
 

 Resultados da avaliação de personalidade (se necessário para o processo de 
recrutamento): 
 

 Resultados da avaliação de integridade (se necessário para o processo de 
recrutamento): 

 
 Licença e registo para o lugar em questão. 

 

2.2 Regra geral, iremos solicitar-lhe os seus Dados Pessoais diretamente ou através de 
empresas de recrutamento que o contactaram e às quais consentiu partilhar os seus 
dados pessoais com a Diaverum. No entanto, também poderemos recolher informações 
sobre a sua licença e o registo através de fontes acessíveis ao público ou dados fiscais 
precisos fornecidos pela autoridade tributária nacional.  

3. COM QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS? 

3.1 Os seus dados pessoais serão tratados para os seguintes fins: 

(i) Para verificar se é um candidato adequado para o trabalho anunciado; 

(ii) Para processar potenciais reclamações relacionadas como processo de 
recrutamento (por exemplo, queixas de discriminação, etc.); e 

(iii) Preparar contratos de trabalho que serão concluídos se for contratado. 
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(iv) Se aplicável, e com o seu consentimento explícito, incluir os seus dados de 
contato numa base de dados interna de potenciais candidatos, para que possa ser 
contactado se estiver disponível uma posição ou função relevante. 

(v) É necessário que nos faculte os seus Dados Pessoais para que possamos avaliar 
se é adequado para a posição anunciada. Se não nos fornecer os seus dados 
pessoais, não o poderemos incluir no processo de recrutamento.  
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4. QUAIS SÃO OS FUNDAMENTOS LEGAIS PARA TRATAR OS SEUS DADOS 
PESSOAIS? 

(i) O tratamento dos seus Dados Pessoais para os fins (i) a (ii) da Seção 3.1Error! 
Reference source not found. acima fundamenta-se no nosso interesse legítimo, 
uma vez que o processo de recrutamento requer esta informação para que a 
Diaverum possa escolher o melhor candidato e gerir outros assuntos relacionados 
com o recrutamento.  

(ii) O tratamento dos seus Dados Pessoais para o efeito (iii) da Seção 3.1 acima é 
necessário para celebrar o contrato de trabalho, na eventualidade de lhe ser 
proposto um emprego. 

(iii) O tratamento dos seus Dados Pessoais para o fim (iv) baseia-se no seu 
consentimento explícito.  

5. QUEM TEM ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS? 

5.1 Implementámos medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os seus 
Dados Pessoais contra a perda, acesso ilícito, etc. O número de pessoas com acesso aos 
seus Dados Pessoais é limitado. Apenas as pessoas associadas ao Grupo Diaverum 
responsáveis pelo tratamento dos seus Dados Pessoais de acordo com os fins acima 
mencionados poderão aceder-lhes. 

5.2 Iremos partilhar os seus Dados Pessoais com empresas do Grupo Diaverum, para fins 
de recrutamento apoiado centralmente e se o cargo for no exterior. Também 
partilharemos os seus Dados Pessoais com fornecedores e parceiros que realizam 
serviços em nosso nome, tais como empresas de avaliação de personalidade e 
prestadores de fundos de pensões.  

5.3 Se o local de trabalho da posição em causa for no estrangeiro, os seus Dados Pessoais 
poderão ser transferidos para um país fora da UE/AEE, que poderá ter um nível de 
proteção inferior ao da UE/AEE. A transferência de dados baseia-se no interesse 
legítimo do Grupo Diaverum e é necessária para partilhar as informações com a 
entidade Diaverum onde for situado o local de trabalho. Ao transferir os Dados Pessoais 
para países fora da UE /AEE, aplicamos cláusulas contratuais padrão aprovadas pela 
Comissão Europeia para assegurar um nível de proteção suficiente dos seus Dados 
Pessoais. As cláusulas contratuais padrão podem ser consultadas no seguinte link: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-
transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.]  

6. DURANTE QUANTO TEMPO SERÃO GUARDADOS OS SEUS DADOS? 

Os seus Dados Pessoais de funcionário serão conservados apenas durante o prazo 
necessário ao cumprimentos da sua finalidade e o tempo permitido ou exigido pela 
legislação local. Isto significa que seus Dados Pessoais serão conservados durante 6 
meses após o processo de recrutamento ter terminado. A sua candidatura poderá 
eventualmente ser retida durante 24 meses depois de o processo de recrutamento ter 
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terminado, se for permitido ou exigido pelas leis locais, com o objetivo de resolver 
qualquer litígio relacionado com potenciais queixas de discriminação.  

Os dados serão conservados em diversos locais de acesso controlado, incluindo os 
sistemas de gestão de RH e outros sistemas de TI (incluindo email). 

7. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS? 

7.1 A Diaverum - Investimentos e Serviços, Lda, contribuinte número 511154097, morada 
Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed. 4 Esc. 2 C , é responsável pelo 
tratamento dos seus Dados Pessoais. Isso significa que somos responsáveis pelo 
tratamento correto dos seus Dados Pessoais, de acordo com as leis aplicáveis. A 
Diaverum - Investimentos e Serviços, Lda, nomeou um encarregado de proteção de 
dados que pode ser contactado para a morada Sintra Business Park, Zona Ind. 
Abrunheira Ed. 4 Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, por email pt.dpo@diaverum.com, por 
telefone +351 219252400 ou por fax +351 219252467. 

7.2 Tem o direito de saber os Dados Pessoais que foram tratados e poderá solicitar uma 
cópia desses dados. Tem o direito de solicitar a retificação de incorreções nos seus 
Dados Pessoais e, nalguns casos, pode solicitar o apagamento dos seus Dados Pessoais 
(se, por exemplo, os Dados Pessoais deixarem de ser necessários uma vez que o 
processo de recrutamento foi completado. Se tiver consentido no tratamento dos seus 
Dados Pessoais para um fim explícito, pode retirar o seu consentimento em qualquer 
altura. Se pretender retirar o seu consentimento, pode contactar-nos através dos dados 
de contato fornecidos na Seção 7.1. Também tem o direito de se opor a determinado 
tratamento dos seus Dados Pessoais e solicitar a limitação do seu tratamento. Tenha em 
atenção, que ao limitar ou excluir os seus dados pessoais poderemos não conseguir 
incluí-lo no processo de recrutamento. Tem igualmente o direito de extrair os seus 
Dados Pessoais em formato electrónico e de transferir os seus Dados Pessoais para 
outro responsável pelo tratamento. 

7.3 Para quaisquer questões sobre a forma como tratamos os seus Dados Pessoais, pode 
contactar-nos em pt.dpo@diaverum.com, por correio, para o endereço: 

Diaverum - Investimentos e Serviços, Lda.  
Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed. 4 Esc. 2 C,  
2710-089 Sintra  

por telefone, para o número +351 219252400 ou por fax +351 219252467 

7.4 Se tiver alguma objeção ou reclamação sobre a forma como tratamos os seus Dados 
Pessoais, tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade de controlo de proteção 
de dados relevante. 
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7.5 As Seções anteriores (7.1 a 7.4) aplicam-se de igual forma às seguintes entidades legais:  

Empresa Morada Código Postal Contribuinte 
SPD-SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE 
DIÁLISE, SA. 

Rua João Pinto 
Ribeiro nº 11 c/v 
traseiras 

2700-001 
Amadora 

501987576 

C.M.D.R. - CENTRO 
MÉDICO DE DOENÇAS 
RENAIS, S.A. 

Av. Dr. Antunes 
Guimarães 112 r/c 

4100-072 Porto 501531831 

DV Diálises do  Vouga, 
Lda. 

Rua Dr. Joaquim 
Carvalho e Silva nº 
83 - Borralha 

3750-854 
Águeda 

504622609 

Hemo-Atlântico –Centro de 
Hemodiálise do Atlântico, 
S.A. 
 

Rua Salvador 
Brandão, 99 

4405-702 Vila 
Nova de Gaia 

504541889 

 

8. ALTERAÇÕES 

No caso de quaisquer alterações relativas ao tratamento dos seus Dados Pessoais iremos 
informá-lo publicando uma versão atualizada desta declaração de proteção de dados em 
www.diaverum.com  

 

 

 

 

 


