POLÍTICAS DE PRIVACIDADE

A MAIA & MORGADO, LDA, (adota a designação de fantasia “EBS – Excellence Business Solutions”, em diante “EBS”)
com sede na Praça do Bom Sucesso 127/131 8º andar, n.º 801, 4150-146 Porto, contribuinte n.º 510 654 614, descreve
abaixo as práticas internas seguidas no que concerne às políticas de privacidade de todos os utilizadores do nosso
website.
Para efeitos da presente política de privacidade, por informação pessoal entende-se todos os elementos relacionados
com pessoas singulares e suscetíveis de identificar o indivíduo, direta ou indiretamente. Inclui-se, bem assim, todas as
restantes informações que, não obstante não se destinarem a identificar o indivíduo, direta ou indiretamente, são
reserva de vida privada do titular.
Em caso de dúvida, relativamente aos nossos procedimentos de tratamento de informação pessoal, por favor contactenos, através do nosso contacto geral, ou através do seu representante usual da sociedade MAIA & MORGADO, LDA.
Contacto telefónico: + 351 226 065 188
Contacto e-mail: geral@ebs.pt

A utilização do nosso website não carece de registo prévio. No caso de se tratar de um
visitante, não procedemos a qualquer operação de recolha de dados pessoais. No
entanto, poderá haver circunstâncias em que, o utilizador do website pretende contactar
a EBS e, nesse caso, serão solicitadas as seguintes informações:
Nome;
E-mail;
Sem prejuízo da informação solicitada pela EBS, a comunicação que lhe é dirigida pelo
utilizador, poderá conter, no seu teor, informação pessoal, distinta daquela que é
requerida. Nestes casos, a EBS garante o tratamento regido pelos seus procedimentos
internos, segundo as disposições contidas no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e
que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) e que se
encontra adiante descrito.
Independentemente da finalidade subjacente ao tratamento de dados pessoais, a EBS
agirá de acordo com o Regulamento.
A EBS procederá ao tratamento de dados pessoais, por exemplo, para as seguintes
finalidades:

▪

Expressar interesse em trabalhar na EBS

O nosso website permite ao utilizador remeter candidaturas a emprego, quer
espontânea, quer no âmbito de procedimento de contratação de novos quadros. A

informação enviada pelo utilizador/candidato será utilizada, exclusivamente, para
fins de processamento da candidatura.
▪

Comercial

O nosso website possibilita ao utilizador contacto para finalidades comerciais. A
informação enviada pelo utilizador será utilizada, exclusivamente, para efeito de
resposta à solicitação do utilizador.
Consentimento
Sempre que tal for exigido por lei, após a receção do contacto via e-mail, a EBS enviará
uma declaração de consentimento para tratamento de dados pessoais. As operações
de tratamento só terão lugar, se a EBS obtiver esse consentimento.

Dados sensíveis
A EBS não irá, intencionalmente, recolher dados relativos a categorias especiais de
informação pessoal (dados sensíveis), através do website. As categorias especiais de
informação pessoal incluem: informações relativas a origens étnicas ou raciais;
orientação sexual, política, religiosa ou filosófica; filiação sindical; informação
genética ou biométrica, saúde, etc.

Segurança
A EBS agirá no sentido de assegurar a confidencialidade e segurança da informação
que obtém no exercício da sua atividade. O acesso a informação pessoal é limitado e
são adotas medidas e procedimentos internos, no sentido de proteger a informação
de perda, utilização inapropriada, divulgação não autorizada e adulteração.

Divulgação da informação
A EBS poderá divulgar a informação pessoal a entidades externas, nomeadamente:
▪
▪
▪

Quando solicitado pelo titular da informação pessoal, no âmbito do exercício dos
seus direitos;
Quando requerido por órgão jurisdicional, ou entidade reguladora, desde que
dentro dos limites estabelecidos por lei;
Quando a divulgação da informação serve para prosseguir as finalidades
consentidas;

Controlo da informação pessoal
A EBS não recolhe ou compila a informação pessoal obtida no website, com o objetivo
de a divulgar ou comercializar a outras entidades. As divulgações de informação
pessoal a outras entidades serão sempre para cumprimento das finalidades
consentidas pelo titular.
O titular da informação pessoal poderá, ao abrigo da legislação aplicável, solicitar
informação relativamente ao tratamento da informação que detemos. A EBS
assegura a possibilidade de o titular manter a sua informação pessoal atualizada e
correta. No caso de o titular pretender retificar, apagar, ou restringir os dados
fornecidos, ou pretender obter a confirmação de que esses dados estão a ser objeto
de tratamento por parte da EBS, aceder aos dados, exercer o direito de portabilidade,
ou retirar o consentimento prestado, por favor contacte-nos.

Links para outras entidades
O website ebs.pt poderá conter links para outros websites situados fora do âmbito
desta política de privacidade.
A EBS não representa, ou presta qualquer garantia relativamente à proteção de dados
pessoais em websites de outras entidades. Recomendamos que proceda a uma
revisão das políticas de privacidade dessas entidades, com o intuito de obter mais
informações sobre atividades de tratamento de informação pessoal.

Menores
Este website não foi pensado para ser utilizado por menores, porém nada impede
que este possa ser utilizado por menores, não disponibilizando conteúdos
inapropriados. Compreendemos a importância da proteção das informações de
menores, especialmente em plataformas online, pelo que iremos abster-nos de
utilizar essas informações para quaisquer finalidades, sendo, quando não devida e
legalmente consentidas pelos progenitores, tutores, ou representantes,
imediatamente apagada.

Reclamação
No caso de o utilizador detetar alguma violação de proteção de dados, ou manifestarse preocupado com possíveis violações de proteção de dados, poderá contactar o seu
representante da EBS, ou utilizar o contacto geral fornecido supra.

Caso não estiver satisfeito com a resposta da EBS, poderá contactar a entidade de
controlo de proteção de dados competente. Poderá também recorrer aos órgãos
jurisdicionais competentes.

Contacte-nos
Em caso de dúvida sobre as nossas políticas de privacidade, por favor não hesite em
contactar-nos.

