RGPD – REGULAMENTO 2016/679 DE 27 DE ABRIL
DE 2016
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A NJL – INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A. (“NJL - S.A.”), sabe que o tratamento dos dados dos seus
colaboradores requer a sua confiança. Nessa medida, desenvolvemos uma política de privacidade, sujeita
aos mais elevados padrões de segurança e privacidade, onde garantimos que os mesmos serão tratados de
acordo com as suas finalidades e os direitos que a legislação lhe consagra.
O presente documento descreve de que modo recolhemos, utilizamos e tratamos os dados pessoais e, ao
fazê-lo, de que modo cumprimos as nossas obrigações legais. A privacidade dos dados é importante para
nós e estamos empenhados em proteger e salvaguardar os direitos de privacidade dos mesmos.
O que são dados pessoais?
Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável (titular dos dados); é considerada
identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por
referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de
localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física,
fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. De forma concreta, os
dados pessoais recolhidos dizem respeito à identificação; morada; número de telefone; e-mail; situação
familiar; dados relativos à atividade profissional e informação bancária. De salientar que a comunicação de
toda esta informação é consentida pelos respetivos titulares dos dados pessoais, de forma livre, específica,
expressa, informada e explícita.
O que é o tratamento dos dados pessoais?
Qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais, com ou sem meios
automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a conservação, a adaptação ou alteração, a
recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, por difusão ou qualquer outra forma de
disponibilização, a comparação ou interconexão, bem como a limitação, apagamento ou destruição.
Quem é responsável pelo tratamento dos dados pessoais?
Pessoa singular ou coletiva, que individualmente ou em conjunto com outras determina as finalidades e os
meios de tratamento dos dados pessoais.
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Quais as obrigações do responsável pelo tratamento dos dados pessoais?
A NJL – S.A. quer atue individualmente ou na qualidade de subcontratante assegura que:


Os dados pessoais são recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas e não serão

posteriormente tratados de forma incompatível com as finalidades da recolha;


Apenas são recolhidos os dados pessoais adequados, pertinentes e não excessivos relativamente às

finalidades da recolha;


Os dados pessoais recolhidos são exatos e atualizados;



São disponibilizadas ao titular dos dados todas as informações relacionadas com o tratamento

efetuado, concedendo-lhe o direito de acesso, retificação, e eliminação dos seus dados, bem como a
oposição ao seu tratamento, nos termos da lei;


É apresentada a declaração interna de consentimento do titular para o tratamento dos dados, pessoais;



Os colaboradores autorizados a aceder aos dados pessoais de outros, estão vinculados ao dever de

sigilo e confidencialidade;


Não contrata outro subcontratante, quando atua na qualidade de subcontratante, sem que o

responsável pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorização;


Estão implementadas as medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os dados pessoais,

contra a destruição, acidental ou ilícita, a alteração, acesso não autorizado e divulgação e contra qualquer
forma de tratamento ilícito;
Durante quanto tempo conservamos os dados pessoais?
A NJL – S.A. trata e conserva os seus dados pessoais conforme as finalidades para que os mesmos são
tratados.
Os dados pessoais apenas são conservados durante o período de exercício de funções do colaborador ao
abrigo da vigência contratual com esta empresa ou na qualidade de subcontratante;
A NJL – S.A. poderá manter outros dados pessoais por períodos superiores à duração da relação contratual,
seja com base no seu consentimento, seja para assegurar direitos ou deveres relacionados com o contrato,
Elaborado

Aprovado

Edição

Data

Carla Azevedo

Miguel Ribeiro

00

28-05-2018

Páginas
Página 2 de 6
NJL.103.00

RGPD – REGULAMENTO 2016/679 DE 27 DE ABRIL
DE 2016
seja ainda porque tem interesses legítimos que o fundamentam, mas sempre pelo período estritamente
necessário à realização das respetivas finalidades.
Qual a finalidade do tratamento dos dados pessoais?
No que concerne ao tratamento dos dados pessoais, a NJL – S.A. garante que este processo será realizado
apenas no âmbito de todos os procedimentos associados à gestão dos seus recursos humanos
(processamento salarial, obrigações legais ou contratuais, entre outras matérias laborais).
Desta forma, o tratamento dos dados inclui, entre outras atividades:
• Processamento de remunerações;
• Controlo de assiduidade;
• Cumprimento de obrigações legais (Segurança Social / IRS; Seguros de acidentes de trabalho);
• Gestão de férias, feriados e faltas;
• Gestão da medicina no trabalho;
• Gestão de eventos internos;
• Avaliação de desempenho;
• Gestão da formação aos colaboradores.
A que entidades terceiras podem ser comunicados os dados?
No âmbito da sua atividade a empresa NJL – S.A. poderá recorrer a terceiros para a prestação de
determinados serviços, o que poderá implicar em algumas situações, o acesso, por tais entidades, aos
dados pessoais do titular dos dados.
Neste cenário, a empresa NJL – S.A. compromete-se a realizar as medidas necessárias e adequadas, com o
intuito de assegurar que estas mesmas entidades sejam reputadas e ofereçam elevadas garantias de
segurança e privacidade, o que ficará devidamente consagrado e acautelado a celebrar, por escrito, entre a
NJL – S.A. e a(s) terceira(s) entidade(s). As entidades a quem os dados podem ser comunicados por força de
disposição legal são, nomeadamente, a Autoridade para as Condições do Trabalho, Autoridade Tributária,
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Segurança Social, Companhia de Seguros, Empresa de Segurança e Higiene no Trabalho, entre outras
entidades. Importa acrescentar que, em qualquer dos casos, a empresa NJL – S.A., permanece responsável
pelo tratamento dos dados pessoais.
Quais os direitos do titular dos dados pessoais?

Direito de Acesso
Os titulares dos dados têm o direito de saber se estão, ou não, a ser tratados dados pessoais que lhes
digam respeito, se os dados foram transmitidos para outra entidade ou o destino que lhes foi dado, bem
como de aceder aos seus dados e a todas as informações respeitantes às respetivas operações de
tratamento.
Direito de Retificação
É assegurado aos titulares dos dados o direito a obterem a retificação dos seus dados pessoais que estejam
desatualizados, incorretos ou incompletos.
Direito de Apagamento
Confere aos titulares dos dados o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento dos dados o
apagamento dos seus dados.

Elaborado

Aprovado

Edição

Data

Carla Azevedo

Miguel Ribeiro

00

28-05-2018

Páginas
Página 4 de 6
NJL.103.00

RGPD – REGULAMENTO 2016/679 DE 27 DE ABRIL
DE 2016

Direito à Limitação do Tratamento
O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a limitação do tratamento, por
exemplo, em situações em que haja inexatidão dos dados, ou situações em que o tratamento é ilícito e o
titular dos dados se opõe ao apagamento dos dados pessoais.
Direito à Portabilidade
O titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha
fornecido a um responsável pelo tratamento, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura
automática, assim como o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento sem que o
responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa impedir, se o tratamento se basear no
consentimento ou for realizado por meios automatizados.
Direito de Oposição e Decisões Individuais Automatizada
O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua
situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito. O responsável pelo
tratamento cessa o tratamento dos dados pessoais, a não ser que apresente razões imperiosas e legítimas
para esse tratamento que prevaleçam sobre os interesses, direitos e liberdades do titular dos dados, ou
para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial.
O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma 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.
Direito a Reclamar
Os titulares dos dados têm a possibilidade de, a qualquer momento, e de acordo com a lei em vigor,
exercer os seus direitos devendo para tanto fazê-lo por escrito por email para o endereço
eletrónico njl@njl.pt ou na sede da empresa conforme:
NJL – Indústrias Metalúrgicas, S.A.
Arruamento D
Zona Industrial
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3854 – 909 Albergaria-a-Velha
Telefone:234 520 160
Fax: 234 520 169
Albergaria-a-Velha, Maio de 2018
A Administração,
___________________________________
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