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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A presente Política de Privacidade estabelece os termos de acordo com os quais são recolhidos 

e tratados os dados pessoais dos candidatos, trabalhadores, colaboradores e estagiários do 

grupo Azinor/ SANA Hotels. 

 

1. Declaração de Privacidade 

Estamos empenhadas no respeito e proteção dos dados pessoais que nos faculta, 

desenvolvendo por isso um trabalho contínuo de garantia da segurança e da confidencialidade 

dos dados fornecidos. 

A recolha e o tratamento da informação que nos disponibiliza é feita de acordo com políticas e 

procedimentos de segurança e confidencialidade em estrito respeito pela legislação aplicável, 

nomeadamente a Lei da Proteção de Dados Pessoais, Lei n.º 67/98, de 26-10 (“LPD”) e o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (“RGPD”). 

 

2. Que informação que iremos recolher? 

Apenas iremos recolher e tratar os dados necessários ao cumprimento das respetivas 

finalidades. 

Para o cumprimento das finalidades que adiante especificaremos, serão recolhidas informações 

de Identificação pessoal e de Contacto, Situação Familiar,  Habilitações e Vida Profissional, 

Informações de Ordem Económica e Financeira,  dados relativos a infrações e condenações 

judiciais e identificação da pessoa de contacto em caso de emergência. 

 

3. O que faremos com os seus dados pessoais? 

Os seus dados pessoais serão tratados de acordo com as seguintes finalidades: 

- Recrutamento e seleção; 

- Celebração de Contratos; 

- Cumprimento de obrigações legais (inscrição na segurança social, envio de mapas de 

remunerações, envio de Relatório Único, Segurança e Saúde no Trabalho, Seguros de Acidentes 

de Trabalho, ações de formação, etc…) 

- Gestão de processamento de salários; 

- Subscrição de seguros de saúde 
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As finalidades acima identificadas poderão legitimar o tratamento dos seus dados pessoais 

mesmo que a relação contratual termine, durante um período de tempo considerado razoável e 

justificável.  

 

4. Quem terá acesso aos seus dados pessoais? 

Os seus dados pessoais serão acedidos internamente pelas direções e departamentos tendo em 

consideração o objetivo do tratamento dos mesmos e sempre na medida da respetiva 

necessidade. 

Os seus dados pessoais serão ainda transmitidos às empresas que nos prestam serviços 

informáticos, nomeadamente às empresa que alojam os ficheiros contendo os seus dados 

pessoais, bem como as empresas que nos fornecem os softwares através dos quais os seus 

dados pessoais são armazenados e tratados. 

Os seus dados poderão ainda ser transmitidos a Instituições Financeiras, Companhias de 

Seguros, Empresas encarregues pela prestação dos serviços relativos à Medicina no Trabalho, 

Sindicatos, Solicitadores, entidades judiciárias e judiciais, Segurança Social e Finanças. 

 Todas as referidas entidades se encontram vinculada por deveres de confidencialidade.  

Para além do caso referido supra, apenas divulgaremos os seus dados pessoais a terceiros se 

e na medida do necessário para o cumprimento das respetivas finalidades. 

 

5. Os seus Direitos 

Terá o direito de nos solicitar o acesso, a retificação e o apagamento dos seus dados pessoais, 

o direito de limitar o tratamento dos mesmos e, em determinadas circunstâncias, o direito à 

portabilidade dos seus dados pessoais. 

Caso estejamos a tratar dados pessoais com base no seu consentimento, o mesmo pode ser 

retirado a qualquer momento, caso em que o tratamento terá de cessar. 

O exercício dos seus direitos não implica o pagamento de qualquer taxa. Contudo, os pedidos 

infundados, repetitivos ou excessivos poderão estar sujeitos à cobrança de uma taxa. 

O seu pedido de acesso será tratado com a maior brevidade. Caso não nos seja possível 

responder no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido, informaremos do prazo 

que necessitaremos para responder ao mesmo. 

Caso não seja possível aceder ao seu pedido informaremos dos respetivos fundamentos.  

Caso entenda que a empresa não lhe garantiu o exercício dos seus  direitos relativos à proteção 

de dados pessoais poderá apresentar reclamação junto da autoridade de supervisão e controlo 

-  Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD | Rua de São Bento, n.º 148, 3º, 1200-821 

Lisboa | Tel: 351 213928400 | Fax: +351 213976832 | e-mail: geral@cnpd.pt 
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6. Segurança 

Assumimos o compromisso de garantir a segurança dos seus dados pessoais. Para proteger os 

seus dados pessoais de acessos não autorizados, utilização, modificação, divulgação ou cópia 

ilícitas, implementamos um conjunto de medidas técnicas e organizativas adequadas, tais como 

limitação e controle de acessos de utilizadores, proteção de softwares, tais como antivírus, anti-

spyware e atualizações, back-ups, encriptação de dados, entre outras. 

Sendo certo que nenhuma medida de segurança é 100% eficaz e segura, empenhamo-nos em 

proteger a integridade e confidencialidade dos seus dados pessoais, pelo que nos encontramos 

permanentemente a rever e a melhorar as nossas medidas de segurança.  

 

7. Tempo de Conservação dos Dados 

Os seus dados pessoais serão conservados pelo tempo estritamente necessário ao cumprimento 

das finalidades para as quais são recolhidos e tratados ou pelo tempo necessário ao 

cumprimento das obrigações legais aplicáveis. 

Cessaremos o tratamento dos seus dados pessoais ou removeremos qualquer associação dos 

dados à sua pessoa (“pseudonimização”) logo que o tratamento deixe de servir as respetivas 

finalidades, o cumprimento de obrigações legais ou os nossos interesses legítimos. 

 

8.  Alterações 

A presente Política de Privacidade poderá ser alterada ou aditada a qualquer momento, sem pré-

aviso. Quaisquer alterações ou aditamentos serão devidamente publicitados e eventualmente 

comunicados através do envio de e-mail, constando sempre a referência á última atualização. 

Assim é aconselhável que consulte periodicamente a Política de Privacidade em vigor. 

 

9. Contactos 

A sociedade responsável pelo tratamento de dados pessoais a Azinor Consulting & Services S.A, 

NIPC 508401780, com sede no Edifício Myriad Crystal Center, Cais das Naus, lote 2.15.02, 1990-

173 Lisboa. 

 

 

 

 

 


