POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECÇÃO
DE DADOS NA INSKP - INNOVATION SKILLS
PORTUGAL, LDA
INTRODUÇÃO

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), cuja entrada em vigor está prevista para
25 de maio de 2018, proporciona um quadro de cumprimento modernizado e assente na
responsabilidade em matéria de proteção de dados na Europa.
Nesse contexto, e em cumprimento das determinações constantes neste regulamento e de acordo
com a nota explicativa dada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD),
https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/10_Medidas_para_preparar_RGPD_CNPD.pdf,

a

INSKP

-

INNOVATION SKILLS PORTUGAL, lda tomou as seguintes iniciativas:
1.Informação aos titulares dos dados: atentas as novas regras do RGPD, todos os impressos, políticas
de privacidade e demais textos informativos utilizados foram revistos e reformulados de forma a
incluir a informação adicional exigida pelo RGPD;
2.Exercício dos direitos dos titulares dos dados: a INSKP - INNOVATION SKILLS PORTUGAL, lda reviu
os procedimentos internos de resposta aos titulares dos dados, incluindo para efeitos do exercício
dos novos direitos (desde logo, os direitos à portabilidade e ao esquecimento), por forma a garantir
o cumprimento dos prazos e formalidades previstos no RGPD;
3.Consentimento dos titulares dos dados: a INSKP - INNOVATION SKILLS PORTUGAL, lda
implementou um conjunto de procedimentos que lhe permitem verificar a forma, as circunstâncias
e os termos em que foi e é obtido o consentimento dos titulares dos dados e, caso aplicável, obter
novos consentimentos;
4.Dados sensíveis: avaliou as categorias de dados pessoais tratados, de forma a identificar o eventual
tratamento de dados sensíveis (categorias especiais de dados, nos termos do RGPD) e, assim,
determinou os requisitos aplicáveis;
5.Documentação e registo de atividades de tratamento: as atividades relacionadas com o
tratamento de dados pessoais são documentadas, quer através da criação de um registo das
atividades de tratamento de dados, quer através da implementação de procedimentos internos
adequados;

6.Contratos de subcontratação: os contratos celebrados com os subcontratantes foram revistos, de
forma a incluir o conjunto de informações obrigatórias ao abrigo do RGPD. Por sua vez, nos casos de
subcontratação pelos subcontratantes, estes deverão não só verificar os contratos celebrados, mas
também confirmar que a sub-subcontratação foi autorizada pelos responsáveis pelo tratamento;
7.Encarregado de proteção de dados: para os casos necessários e quando se justifique foi designado
internamente o encarregado de proteção de dados e criado um endereço para o efeito
(rgpd@innovationskills.pt).
8.Medidas técnicas e organizativas de segurança do tratamento: a INSKP - INNOVATION SKILLS
PORTUGAL, lda reviu todas as políticas, práticas e medidas internas para confirmar o nível de
segurança do tratamento adequado, implementando as que se revelem necessárias;
9.Proteção de dados desde a conceção e avaliação de impacto: No âmbito e contexto do
levantamento efetuado, avaliou-se no contexto do funcionamento da INSKP - INNOVATION SKILLS
PORTUGAL, lda e da sua atividade, o tipo de tratamentos de dados pessoais projetados para o futuro
próximo, de modo a analisar a sua natureza e contexto, assim como os potenciais riscos para os
titulares dos dados.
10.Notificação de violações de segurança: a INSKP - INNOVATION SKILLS PORTUGAL, lda informará,
quando aplicável, através dos serviços competentes, a CNPD e os titulares dos dados, de quaisquer
violações de segurança que envolvam dados pessoais, bem como casuisticamente e em
conformidade com a criticidade das informações que estiverem envolvidas, os processos adotados à
deteção, identificação e investigação das circunstâncias da violação, medidas mitigadoras e fluxos de
informação entre responsável e subcontratante.

Política de Privacidade e Proteção de dados
A sua privacidade é importante para nós e estamos empenhados em proteger e salvaguardar os
direitos da privacidade dos seus dados. Este documento pretende descrever de que modo
recolhemos, utilizamos e tratamos os seus dados pessoais e, de que modo cumprimos as nossas
obrigações legais de acordo com as regras definidas em RGPD.
A presente Política de Privacidade aplica-se aos dados pessoais dos, Candidatos a oportunidades de
emprego, Clientes, Fornecedores e Utilizadores do Site.

Dados Recolhidos

a) CANDIDATOS
Com o intuito de respondermos da melhor forma a uma oportunidade de trabalho ajustada
ao seu perfil, torna-se necessário proceder à recolha e tratamento de dados pessoais, tais
como, nome, idade, contactos, bem como a descrição do percurso formativo e laboral (vulgo
CV). Na medida em que acede ao nosso site, também recolheremos determinados dados
seus.

•

Recolha de dados

- Diretamente – Candidatura espontânea ou quando nos contacta pelo site
- Terceiros – Por indicação de um contacto referência com o seu consentimento.
•

Utilização de dados

A utilização e tratamento dos seus dados pessoais, tem como principal objetivo encontrar a
oportunidade de trabalho certa para o seu perfil. Desta forma quanto mais informação
tivermos sobre si mais personalizado será o processo de pesquisa de oportunidade laboral.
Quando apropriado e em conformidade com as leis e requisitos locais, também podemos
utilizar os seus dados pessoais para fins como marketing, definição de perfis e monitorização
da diversidade.

•

Partilha de dados

No decorrer do processo de candidatura poderemos partilhar os seus dados com várias
entidades empregadoras de forma a aumentar as hipóteses de garantir a vaga.
Salvo indicação da sua parte em contrário, poderemos igualmente partilhar as suas
informações com qualquer uma das empresas do nosso grupo e terceiros associados, tais
como os nossos prestadores de serviços quando consideremos que tal nos ajudará a prestarlhe o melhor serviço possível.

b) CLIENTES
Para que possamos prestar um melhor serviço, é necessário proceder à recolha e utilização
de informação sobre a empresa ou contacto referência, passível de ser utilizada no âmbito da
prestação de serviços, seja em fase de recrutamento por si solicitado, seja no decorrer do
projeto.
Na medida em que acede ao nosso site, também recolheremos determinados dados seus.

•

Recolha de dados

- Diretamente – no decorrer do processo comercial
- Terceiros – por indicação de empresa parceira ou outro que detenha consentimento ou
outras fontes como por exemplo meios de comunicação

•

Utilização de dados

A utilização e tratamento dos seus dados, destina-se exclusivamente a assegurar as
disposições contratuais estabelecidas tendo como principal foco, a identificação de
candidatos, prestação de serviços ou formação que respondam aos requisitos de negócio.

•

Partilha de dados

Partilharemos os seus dados com o intuito de assegurar que lhe apresentamos um conjunto
adequado de soluções que correspondam aos seus requisitos.
Salvo indicação da sua parte em contrário, poderemos partilhar as suas informações com
qualquer uma das empresas do nosso grupo e terceiros associados, tais como os nossos
prestadores de serviços, para nos ajudarem a cumprir estes objetivos.

c) FORNECEDORES
Para garantia do funcionamento das operações serão recolhidas um conjunto de informações
necessárias, tais como: contacto das estruturas relevantes ao processo, possibilitando assim
o contacto, bem como toda a informação necessária para garantia de pagamento e faturação
dos serviços prestados.
Na medida em que aceda ao nosso site, também recolheremos determinados dados seus.

•

Recolha de Dados

- Diretamente – os dados serão recolhidos no momento da contratação dos serviços ou no
decorrer dos serviços prestados.

•

Utilização de dados

A utilização e tratamento dos seus dados destina-se exclusivamente a assegurar as
disposições contratuais estabelecidas, assegurando assim que os trabalhos desenvolvidos
decorrem de forma eficaz cumprindo todas as obrigações legais.

•

Partilha de dados

Salvo por sua indicação o mesmo não seja autorizado, podemos partilhar a sua informação
com terceiros no âmbito do desenvolvimento de projectos ou parcerias.

d) Utilizadores do Site
Na utilização do nosso site recolhemos uma quantidade limitada de dados que nos ajudam
a melhorar a sua experiência de utilização, inclui informações como a forma como utiliza o
nosso site, a frequência com a qual acede ao mesmo, qual o navegador utilizado, a área
geográfica de onde acede ao nosso site, e o idioma.
O nosso site disponibiliza a funcionalidade de chat online, serão recolhidos os dados que
fornecer, sendo solicitado o seu consentimento no momento de submissão da informação.

•

Recolha dos dados

- Automaticamente – através da utilização de cookies, de acordo com a parametrização do
seu navegador
- Diretamente – quando estabelece algum contacto com a INSKP - INNOVATION SKILLS
PORTUGAL, lda via site.

•

Utilização de dados

A utilização e tratamento dos seus dados destina-se a melhorar sua experiência de utilização
do nosso site.

•

Partilha de dados

Os dados recolhidos no processo de utilização do nosso site, são de utilização exclusiva à
INSKP - INNOVATION SKILLS PORTUGAL, lda.

Segurança dos dados recolhidos
Implementámos todas as medidas razoáveis e apropriadas para proteger as informações pessoais
que possuímos de utilização indevida, perda ou acesso não autorizado. Adaptámos um conjunto de
medidas técnicas e organizacionais adequadas com sistemas de encriptação que nos permitem
monitorizar o coreto tratamento da informação.

Armazenamento dos dados
Os seus dados serão mantidos por um período de 2 anos, após este período a informação será
eliminada dos nossos sistemas.

Aceder, Alterar ou Apagar os seus dados
Pode solicitar o acesso à sua informação sempre que desejar utilizando o endereço de email:
rgpd@innovationskills.pt ou via endereço de correio: Rua do Instituto Industrial, nº16, 1200 -255
Lisboa, após receção do seu pedido daremos feedback num prazo máximo de 2 dias uteis.

Responsabilidade no tratamento dos dados
O tratamento de dados recolhidos no nosso site, é da exclusiva responsabilidade da INSKP INNOVATION SKILLS PORTUGAL, lda

INSKP - INNOVATION SKILLS PORTUGAL, lda
Sede : Av. Visconde Valmor, 41, 2-Esq , 1050-237 Lisboa e escritório na Rua do Instituto Industrial
nº 16, 1200-255 Lisboa.
Telefone: 272 241 400
Email: now@innovationskills.pt
Endereço do Encarregado de Proteção de Dados:
Email: rgpd@innovationskills.pt
Endereço: Rua do Instituto Industrial, nº 16, 1200-255 Lisboa

6 - Declarar, Exercer ou Defender Direitos
Poderá ser por vezes necessário processarmos dados pessoais e, quando apropriado e em
conformidade com as leis e requisitos locais, dados pessoais sensíveis em relação ao exercício ou
defesa de direitos. O artigo 9.º, n.º 2, alínea f do RGPD permite este processamento quando este
"for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial ou
sempre que os tribunais atuem no exercício da sua função jurisdicional".
Tal pode surgir, por exemplo, nos casos em que tenhamos a necessidade de obter aconselhamento
jurídico em relação a procedimentos legais ou caso sejamos obrigados por lei a conservar ou a
divulgar determinada informação como parte de um processo jurídico.

7 - Cookies
Um "cookie" é um pequeno ficheiro de dados que é armazenado no disco rígido do seu
computador. São utilizados por quase todos os sites e não prejudicam o seu sistema. Utilizamo-los
para rastrear a sua atividade a fim de nos ajudar a assegurar que obtém uma experiência com o
número mais reduzido possível de problemas quando visita o nosso site. Podemos usar as
informações dos cookies para assegurar que lhe apresentamos opções adaptadas às suas
preferências na sua próxima visita. Também podemos usar cookies para analisar o tráfego e para
fins publicitários.
• Se pretender verificar ou alterar o tipo de cookies que aceita, pode normalmente fazê-lo nas
definições do seu navegador.
• Caso não pretenda receber cookies que não sejam estritamente necessários para executar
funcionalidades básicas do nosso site, pode optar pela autoexclusão alterando as definições do seu
navegador.
Saiba mais em http://www.allaboutcookies.org/

