
 

Transparência no tratamento de dados pessoais em processos de recrutamento 

Ao participar no processo de recrutamento de recursos humanos estará a disponibilizar dados 
pessoais necessários à instrução do processo junto do Município, que vai proceder ao seu 
tratamento e em cumprimento do princípio da transparência presta informações sobre o 
tratamento e sobre os direitos dos titulares dos dados: 
O responsável pelo tratamento dos dados é o Município de Alcácer do Sal sito na Praça Pedro 
Nunes 7580-125 Alcácer do Sal, telefone: 265 610 040, e-mail: geral@m-alcacerdosal.pt. 
O Encarregado de Proteção de Dados designado pelo município pode ser contactado através do 
email: epd@municipio.pt.  
As finalidades e licitude do tratamento decorrem da necessidade do tratamento para realização 
de diligências pré-contratuais de seleção de recursos humanos. 
Os destinatários dos dados pessoais são os serviços de recursos humanos do município e só 
serão transmitidos em cumprimento de obrigações legais. 
O prazo de conservação dos dados pessoais será o necessário ao cumprimento das finalidades 
de tratamento dos dados acrescido do prazo legalmente previsto para o arquivo dos 
documentos ou do processo onde os dados estão registados. 
Os titulares dos dados têm os direitos de confirmação do tratamento; direito de acesso; direito 
de retificação; direito à limitação do tratamento e o direito de apresentar reclamação à 
autoridade de controlo (CNPD); direito ao apagamento (“direito a ser esquecido”); direito de 
portabilidade e direito de oposição ao tratamento. Direitos que poderá exercer nos termos e 
condições previstos na legislação mediante contacto com o Encarregado de Proteção de Dados.  
Outras informações: A comunicação dos dados pessoais é necessária para cumprir obrigação 
legal e contratual, caso não forneça os dados não poderá participar do processo de seleção; Não 
existem decisões automatizadas, nem a definição de perfis; Não haverá tratamento posterior 
dos dados pessoais para finalidade distinta da que presidiu à recolha. 
 
Tomei conhecimento das condições de tratamento e dos direitos de titular dos dados: 
Local______________ Data: ______ de _____________________ de 20_______ 
O(A) Titular ou legal representante ........................................................................................... 
 (Assinatura conforme documento de identificação verificada por conferência) 

 


