
 
 

 

Ao enviar a sua candidatura está a fornecer os seus dados pessoais e a aceitar o tratamento dos 

mesmos por parte da Securitas Direct Portugal, Unipessoal, Lda., com sede em Praceta Professor 

Alfredo de Sousa, 3, 1495-241 Algés, (doravante, a «SDP»), que, neste caso, atuará como 

responsável pelo tratamento. Os dados são tratados pela Securitas Direct de acordo com o 

interesse legítimo que possui em consequência da candidatura apresentada. A SDP compromete-

se a usar os seus dados pessoais apenas para gestão da candidatura recebida por intermédio do 

site. Caso não seja selecionado para nenhuma das ofertas publicadas, a Empresa poderá tratar os 

seus dados pessoais de forma a oferecer uma nova oportunidade de trabalho adequada ao seu 

perfil. A SDP informa que pode, a qualquer momento, retirar o consentimento e exercer os direitos 

de retificação, apagamento, oposição, portabilidade e limitação do tratamento dos seus dados 

pessoais para esse fim enviando um e-mail para o seguinte endereço de correio electrónico, 

dpo@securitasdirect.pt. Caso pretenda poderá também exercer os seus direitos junto da 

autoridade de controlo, CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados. Os seus dados 

pessoais serão mantidos pela Empresa durante um período máximo de um ano a partir da data de 

receção do seu curriculum vitae. Uma vez expirado este prazo, a SDP compromete-se a cessar o 

tratamento de todos os seus dados pessoais, bem como a bloqueá-los adequadamente nas bases 

de dados correspondentes. A SDP pode comunicar os seus dados pessoais para cumprimento das 

suas obrigações com as entidades públicas correspondentes, nos casos em que tal seja exigido 

pela lei aplicável, a qualquer momento e, quando adequado, a outras entidades, designadamente 

às Entidades Policiais e aos Tribunais. Adicionalmente, a Empresa pode comunicar as suas 

informações pessoais a outras empresas do Grupo, para a mesma finalidade de gestão da 

candidatura submetida. Em nenhuma circunstância, os seus dados serão transferidos para fora do 

Espaço Económico Europeu.  
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