POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Politica de Privacidade
A Integer Consulting, assegura o cumprimento de três vertentes:
Confidencialidade: garantir e assegurar que a informação é disponibilizada apenas a quem têm a devida autorização para
o efeito;
Integridade: garantir e assegurar a exatidão da informação e dos métodos de processamento;
Disponibilidade: garantir e assegurar que a informação está disponível a utilizadores (devidamente autorizados) sempre
que este acesso seja necessário.

Tratamento dos dados pessoais
Todos os dados pessoais recolhidos por parte dos candidatos ou colaboradores, são registados numa Base de dados a qual
a Integer Consulting é responsável.
A informação disponibilizada tem por finalidade a gestão de todos os aspetos necessários, para a execução de um contrato
laboral/empresarial e respetivas obrigações legais previstas no Código do Trabalho e respetiva legislação.
Os dados poderão ser cedidos a grupo de empresas clientes em que venha a integrar, assim como a entidades externas,
quando tal seja necessário para o cumprimento das suas funções ou por forma a cumprir as exigências legais aplicáveis,
sempre com previa autorização por parte do colaborador, através da assinatura “Declaração ao Abrigo do Regulamento de
Proteção de Dados”.
O contacto a utilizar para os temas de Tratamento de Dados e Responsável da Proteção de Dados é: rgpd@integer.pt.

Exercício de Direitos
A qualquer momento poderá exercer os seus direitos de acesso (alteração, eliminação, limitação e outros) dos seus dados
pessoais de acordo com a legislação aplicável, mediante pedido por escrito, para:
Endereço Eletrónico: rgpd@integer.pt
Por escrito: Integer Consulting, Lda – Departamento RGPD – Rua Julieta Ferrão n.º 10 8.º Dto 1600-131 Lisboa

Legislação
O tratamento dos dados de caracter pessoal das partes interessadas do negócio (administração, colaboradores internos e
consultores externos, prestadores de serviços, estagiários, clientes e fornecedores) estão em conformidade com a
legislação nacional e comunitária em vigor, nomeadamente com o Regulamento UE2016/679 (Regulamento Geral de
Proteção de Dados).
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