REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
INFORMAÇÃO
CONSENTIMENTO PARA RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS ATENTO O PROCESSO DE INTEGRAÇÃOO
EM PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E CRIAÇÃO DE ÁREA PRIVADA
Regulamento geral de proteção de dados
A partir de 25 de maio de 2018, passa a ser aplicável o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais –
Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, que estabelece as regras
relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares e que se aplica
diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado-Membro da União
Europeia, nomeadamente Portugal.
Assumindo-se como a mais importante medida regulamentar de proteção da privacidade, através da proteção de
dados pessoais e aplicando-se a todos os residentes na eu, independentemente da sua nacionalidade, vem colocar o
indivíduo (a pessoa) e o seu direito à privacidade no centro da proteção de dados.
Utilização dos dados pessoais
Os dados pessoais que nos indicar serão tratados exclusivamente para a integração em processos de recrutamento e
criação de área privada em www.nm4y.com, por parte da Nimco Portugal Limitada e pela Nimco Internacional Group
B.V. e participadas, na prossecução da respetiva atividade de recrutamento para os quadros das referidas sociedades.
Para o indicado fim, podem ser utilizados, nomeadamente, por via correio eletrónico, contacto direto, Sms e Mms.

Responsável pelo tratamento de dados pessoais
A sociedade Nimco Portugal Limitada (doravante designada Nimco) é a responsável pelo tratamento dos seus dados
pessoais, por meios automatizados ou não, desde a sua recolha, organização e conservação até à eliminação.
A Nimco conhece e cumpre as regras para o tratamento de dados pessoais, que atualmente estão previstas no
Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016. (designado RGPD).
Fundamento da recolha e uso de dados pessoais
Os dados pessoais que nos concede serão apenas utilizados com vista aos fins acima indicados. Os seus dados poderão
ser transmitidos a outros, mas não serão utilizados para fins diferentes daqueles para os quais nos presta
consentimento.
A comunicação dos dados pessoais que realiza à Nimco pelo presente não é obrigatória por lei ou por outro motivo,
mas resulta da sua apresentação e envio de curriculum vitae, tendo em vista um eventual recrutamento para os
quadros de qualquer uma das sociedades comerciais indicadas ou suas participadas.
Prazo de conservação dos dados
Os seus dados, respeitando regras de organização e procedimento que garantem o sigilo e confidencialidade, serão
guardados durante todo o tempo em que se verifique a subsistência do fim para o qual os dados foram recolhidos,
sendo que, findos os períodos que justifiquem a sua conservação, os dados serão destruídos. Uma vez terminada a fase
de recrutamento, se não for o titular recrutado, assiste-lhe a faculdade de pedir o imediato apagamento dos dados,
sem o que poderá a Nimco manter os mesmos por período máximo de 3 anos, decorrido o qual, promoverá a respetiva
eliminação.
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Direito de acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, oposição ao tratamento, pedido de
portabilidade dos seus dados, definição de perfis
Tem o direito de, sempre que entender e gratuitamente, solicitar à Nimco:
- o acesso aos dados que nos indicou;
- a retificação dos seus dados;
- o apagamento dos seus dados;
- a limitação do tratamento dos seus dados;
- a oposição a tratamento dos seus dados;
- a portabilidade dos seus dados para entidade por si indicada;
- a oposição a decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis
que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar.
Note-se, porém, que caso exista norma ou obrigação legalmente imposta que se sobreponha a estes direitos, a Nimco
comunicará a impossibilidade de executar o pedido, indicando o respetivo fundamento.
Direito de reclamar
Caso considere que os seus dados não estão a ser tratados em conformidade com a legislação aplicável,
designadamente a europeia e nacional, relembramos que tem o direito de apresentar reclamação, através de
comunicação escrita para uma autoridade de controlo, (ex.: Comissão Nacional de Proteção de Dados, através de
www.cnpd.pt/bin/duvidas/queixas_frm.aspx ) e bem assim para o responsável de tratamento de dados.
(reclamacaodadospessoais@nm4y.com).
Contactos
A Nimco é uma sociedade comercial constituída sob a forma limitada, de Direito Português, registada na competente
Conservatória do Registo Comercial, número único de pessoa coletiva 504694197, com sede social em Parque
Cesarimo, Fração B, Avenida Comendador Ângelo da Silva Azevedo, 284, 3700-648 Oliveira de Azeméis, freguesia de
Cesar, Portugal.
email: gestaodadospessoais@nm4y.com
telefone: +351 256 810 470
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