Aplicação da Política de Privacidade

A protecção dos seus dados pessoais é muito importante para nós. Por conseguinte, informamolo abaixo sobre a recolha, processamento e utilização dos seus dados no contexto da aplicação
em linha.

I. Recolha de dados
No decurso da sua candidatura online, iremos recolher e processar os seguintes dados pessoais
da sua candidatura ("dados da candidatura"):
 Nome, primeiro nome
 O seu endereço
 O seu número de telefone
 O seu endereço de correio electrónico
 Documentos de candidatura (carta de candidatura, curriculum vitae, referências,
certificados, etc.)

II. Objectivo da recolha e transferência de dados
A recolha e processamento dos seus dados pessoais de candidatura serve exclusivamente para
preencher vagas dentro do nosso grupo de empresas do Grupo Böllinghaus Steel. Os seus dados
serão transmitidos aos departamentos internos e aos departamentos especializados do nosso
grupo de empresas responsáveis pelo processo de candidatura específico.
Os seus dados de candidatura não serão utilizados para qualquer outro fim ou transmitidos a
terceiros.

III. Período de conservação dos dados de aplicação
Se a sua candidatura a uma posição específica for rejeitada, apagaremos os seus dados o mais
tardar após seis meses. Isto não se aplica se os regulamentos legais impedirem a eliminação ou
se for necessário armazenamento adicional com o objectivo de fornecer provas. Se concordar que
também podemos utilizar os seus dados de candidatura para outras posições possíveis dentro do
grupo de empresas, não apagaremos automaticamente os seus dados.
Pode retirar o seu consentimento para o processamento dos seus dados de candidatura em
qualquer altura (por e-mail para recruiting@boellinghaus-steel.com ou para os dados de contacto
indicados no impresso). Neste caso, apagaremos os seus dados.
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IV. Armazenamento para futuros anúncios de emprego
Se não formos capazes de lhe oferecer uma vaga actual, mas acreditamos, com base no seu
perfil, que a sua candidatura pode ser de interesse para futuras vagas, armazenaremos os seus
dados de candidatura durante doze meses, desde que dê o seu consentimento expresso para
esse armazenamento e utilização.

V. Segurança de dados
Dispomos de mecanismos de segurança técnica e organizacional apropriados para proteger os
seus dados de aplicação contra manipulação e acesso não autorizado. Em particular, a
transmissão da sua aplicação online é codificada de acordo com o estado da arte actualmente
reconhecido.

VI. Informação geral sobre protecção de dados
Mais informações podem ser encontradas na nossa declaração geral de protecção de dados:
https://www.boellinghaus-steel.com/contacto/protec%C3%A7%C3%A3o-de-dados.html
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