
Consentimento para o tratamento de dados pessoais 

 

1. Nos termos do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de Abril de 2016 (Regulamento Geral de Protecção de Dados), e de modo a 

podermos considerar a sua candidatura, é imprescindível o seu consentimento para que 

os dados pessoais que nos forneça, nomeadamente, nome, morada, contacto telefónico, 

email, currículo onde conste a sua experiência profissional/académica e competências, 

sejam objecto de tratamento pela ACISO – Associação Empresarial Ourém - Fátima 

para as seguintes finalidades: 

a) Integração em processos de recrutamento; 

b) Envio via postal ou por meios electrónicos de comunicação relacionada com 

a carreira profissional e oportunidade de emprego; 

c) Conservação dos dados fornecidos por um período de 24 meses, para eventual 

recrutamento futuro. 

2. Para tal, deverá no envio/entrega da sua candidatura mencionar o seu consentimento 

para as finalidades atrás mencionadas. 

3. A não subscrição, assim como a posterior retirada, do seu consentimento terá por 

consequência a imediata destruição dos elementos e dados facultados e não consideração 

da candidatura. 

Informamos que, para além de poder retirar o consentimento a todo o tempo, sem que 

isso comprometa a licitude do tratamento efectuado com base no consentimento 

previamente dado, tem ainda o direito de solicitar, através dos contactos abaixo 

mencionados e nos termos previstos na lei aplicável:  

1) o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito; 

2) a rectificação dos dados pessoais que forem imprecisos ou incompletos; 

3) a limitação do tratamento; 

4) o direito à portabilidade dos seus dados; 

5) o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais ou ao seu 

apagamento; 

4. A ACISO – Associação Empresarial Ourém - Fátima poderá comunicar os referidos 

dados pessoais a terceiros por si contratados unicamente para o cumprimento das 

finalidades acima descritas e na estrita medida em que tal seja necessário. 

5. Os dados pessoais fornecidos ao abrigo do presente consentimento serão conservados 

pelo ACISO – Associação Empresarial Ourém - Fátima enquanto não for retirado o 



consentimento ou uma vez esgotada(s) a(s) finalidade(s) subjacentes ao mesmo, podendo, 

não obstante, serem ainda conservados para efeitos de defesa de interesses legítimos da 

ACISO – Associação Empresarial Ourém - Fátima e para cumprimento de obrigações 

legais, se aplicável. Uma vez retirado o consentimento ou atingido o prazo máximo de 

conservação, esses dados serão destruídos de forma segura. 

6. A ACISO – Associação Empresarial Ourém - Fátima é a entidade responsável pelo 

tratamento dos dados pessoais, sendo que para qualquer questão relacionada com a 

protecção desses dados o seu titular deverá dirigir o respectivo pedido por escrito para: 

a) Morada: Travessa 10 de Junho, n.º 11, 1.º, 2490-567 Ourém; 

b) Email: geral@aciso.pt. 

7. A ACISO – Associação Empresarial Ourém - Fátima compromete-se a cumprir o 

disposto no Regulamento Geral de Protecção de Dados Pessoais e demais legislação 

aplicável nesta matéria, bem como a manter a segurança dos dados pessoais por ele(a) 

tratados, adoptando para o efeito as medidas adequadas ao seu alcance. 

8. Sempre que considere que tenha havido incumprimento dos seus direitos, nos termos 

da legislação aplicável sobre protecção de dados, poderá apresentar reclamação perante a 

autoridade de controlo competente que é a Comissão Nacional de Protecção de Dados. 

 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais nos termos e para as finalidades atrás 

indicadas. 

 

Ourém, [Data] 

 

 

 

Assinatura 
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