
6. Quais os seus direitos?
A qualquer momento, pode solicitar-nos:
• O acesso à informação que temos sobre si.
• A retificação da informação caso esteja incorreta ou incompleta.
• A eliminação da informação que temos sobre si.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A partir de 25 de maio de 2018, será aplicável em todo o espaço da União Europeia (UE) o Regulamento 
2016/679 (“Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais”).

O Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais introduz alterações muito significativas no que 
diz respeito ao reforço dos direitos dos titulares dos dados pessoais, e no que diz respeito às medidas 
que devem ser adotadas pelas empresas para proteção dos dados pessoais.

Na Zertive, respeitamos a sua privacidade e agradecemos a confiança que deposita em nós. Nesta 
Política de Privacidade explicamos quem somos, para que finalidades usamos os seus dados, como 
os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os conservamos, bem como as 
formas de entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos.

1. Quem somos?
Os seus dados serão tratados pela empresa Zertive,S.A, pessoa coletiva 510502725, doravante 
designada Zertive.
Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais deverá contactar-nos 
através dos seguintes meios:
• Telefone: (+351) 210 990 826
• Email: info@zertive.com (ou outro usado para rececionar as questões em apreço)

2. Para que finalidades usamos os seus dados?
Os seus dados serão usados com uma única finalidade: avaliar o seu perfil profissional e académico 
descritos no seu cv face a necessidades de recrutamento da Zertive.

3. Como utilizamos os seus dados?
A utilização dos seus dados poderá incluir:
• Contactos personalizados no sentido de entender melhor as suas qualificações e experiência face à 
necessidade de recrutamento da Zertive.
• O tratamento acima descrito é realizado apenas na sequência da receção do seu cv como 
manifestação de interesse em colaborar com a Zertive.

4. Com quem os partilhamos?
Os seus dados não serão partilhados.

5. Durante quanto tempo conservamos os seus dados?
Os seus dados serão conservados durante 6 meses.
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