POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE CANDIDATOS
Responsável pelo Tratamento: Os dados pessoais do candidato fornecidos pelo próprio, bem como os dados
pessoais que possam ser obtidos e recolhidos durante o processo de seleção serão tratados pela Cardif
Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers, Sucursais em Portugal, (doravante "CARDIF"), com sede
na Torre Ocidente – Rua Galileu Galilei, n.º 2, 10.º B, 1500 - 392 Lisboa, com o NIPC 980147913 e 980148243,
respetivamente.
Pode entrar em contacto com a CARDIF, através da morada acima indicada, ou contactando o Departamento
de Recursos Humanos através do e-mail: rrhh@cardif.com
Finalidade: os dados fornecidos, de carácter obrigatório, são tratados pela CARDIF com a finalidade de gerir
e manter a sua candidatura para uma vaga de emprego na CARDIF. Caso a sua candidatura chegue a uma
fase final, os seus dados serão confrontados com as listas internacionais de lavagem de dinheiro,
financiamento de terrorismo e sanções financeiras internacionais, em particular, da ONU, da EU e do
Governo dos EUA, bem como as listas internas do Grupo BNP Paribas para efeitos de verificar a sua aptidão
para contratação em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
Conservação: o seu currículo será conservado para os processos de seleção que estejam em curso. Após a
conclusão dos referidos processos, será mantido por mais um ano, para o caso de surgirem outras
oportunidades de emprego que se encaixem no seu perfil e que possam ser do seu interesse. Posteriormente
a este período, os seus dados pessoais permanecerão bloqueados, limitando-se o tratamento dos mesmos
a situações de possível responsabilização, durante o respetivo prazo de prescrição.
Legitimidade: a base legal para o tratamento dos dados é a sua procura de emprego na CARDIF.
Destinatários: nenhum dado será transferido para terceiros, salvo se se imponha alguma obrigação legal.
Direitos: poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, exclusão, oposição, limitação de tratamento
ou portabilidade dos seus dados pessoais, dirigindo um pedido por escrito para a CARDIF, para a morada
acima indicada ou através do e-mail pt.encarregadoprotecaodados@cardif.com, fornecendo uma cópia do
seu documento de identificação ou de outro documento oficial semelhante.
Mais informamos que lhe assiste o direito de apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de
Proteção de Dados através do site www.cnpd.pt.

