
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

A política de privacidade da SEARA, S.A. abrange a forma como recolhemos, utilizamos, 
tratamos e armazenamos as informações dos nossos candidatos a emprego, clientes, 
fornecedores, parceiros e outros interessados. 
Esta política de privacidade aplica-se a todo o processamento de dados pessoais de pessoas 
externas. 
Estes termos de utilização e privacidade, aplicam-se ao website da SEARA, S.A., localizado 
em seara.pt, bem como a todos os subdomínios associados. 

A SEARA, S.A. reconhece a importância de proteger os seus dados pessoais, qualquer que 
seja a sua natureza, determinando as finalidades e os meios utilizados no tratamento de 
dados pessoais, incluindo todas as medidas de segurança. 
O utilizador, ao efetuar o seu registo no website, garante expressamente à SEARA, S.A. o 
seu consentimento em utilizar os seus dados pessoais. 
Estes dados serão guardados e tratados informaticamente, sendo utilizados em processos de 
recrutamento e seleção, no caso de candidatos a emprego, bem como para contactar 
potenciais clientes, fornecedores, parceiros ou outros interessados que nos procurem 
através do nosso website. 

Os dados pessoais dos utilizadores deste website, serão tratados de acordo e em 
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD – Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. 
No tratamento de dados que o podem identificar pessoalmente, direta ou indiretamente, 
aplicamos o princípio da estrita necessidade. Por esta razão, este website foi concebido 
para que a utilização dos seus dados pessoais seja mínima e não exceda a finalidade 
original para o qual foram recolhidos e/ou processados. 
Esta política de privacidade destina-se a fornecer-lhe todas as informações que necessita 
para compreender as nossas práticas de privacidade. Contudo, se tiver alguma questão 
relativamente às nossas práticas de privacidade e a esta política, contacte-nos através do 
endereço de email epd@seara.pt. 

RECRUTAMENTO 

O utilizador declara ter conhecimento e dar a sua autorização, para que a SEARA, S.A. 
efetue o tratamento dos seus dados pessoais, automatizado ou não, recolhidos através do 
presente formulário, com a finalidade de recrutamento e seleção. 
Se, findo o processo de seleção, não for contactado pela SEARA, S.A., os seus dados serão 
eliminados 12 meses após a data de candidatura. 
Ao utilizar o formulário, o utilizador concorda com esta política de privacidade. 

QUEM PROCESSA OS SEUS DADOS 

A SEARA, S.A. é responsável pelo processamento dos dados pessoais dos utilizadores deste 
website. 

DE QUE FORMA USAMOS OS SEUS DADOS E COM QUE FIM 

Os seus dados pessoais são recolhidos e tratados pela SEARA, S.A., apenas para fins de 
processos de recrutamento e seleção bem como incremento da nossa carteira de clientes, 
fornecedores e parceiros, que nos contactam através deste website. 
Os seus dados pessoais serão divulgados apenas a pessoas singulares dentro da SEARA, S.A.: 
a) Quando procedemos à avaliação do seu perfil, enquanto candidato a uma vaga de emprego 

em aberto ou mediante candidatura espontânea à nossa empresa; 
b) Quando solicita contacto enquanto cliente, fornecedor, parceiro ou parte interessada, 

recolhemos os seus dados pessoais como o nome e endereço de email, apenas com o 
objetivo de lhe fornecer uma resposta e um serviço de excelência. 

Por favor comunique qualquer alteração relativa aos seus dados pessoais, utilizando o 
endereço de email epd@seara.pt, a fim de assegurar que os seus dados pessoais estejam 
sempre atualizados. 
Salvo disposição em contrário, os seus dados pessoais não serão divulgados a terceiros 
para fins contrários aos explicitados neste documento. 
Em todas as circunstâncias acima referidas, o seu consentimento para o processamento de 
dados não será especificamente solicitado, pois está implícito na autorização concedida 
quando aceita a nossa política de privacidade. 
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A SEARA, S.A. pode ter acesso a dados pessoais de terceiros, que são divulgados pelos 
próprios utilizadores deste website. 
Em todos os casos em que o utilizador tenha que divulgar informação de terceiros, deve 
obter o seu consentimento antes de nos fornecer os seus dados pessoais e informá-los sobre 
a nossa política de privacidade. O utilizador será a única pessoa responsável 
relativamente à divulgação de informações e dados de terceiros, bem como qualquer outro 
uso ilegal e incompatível de tais dados, caso não lhe tenha sido dado o seu consentimento. 

O QUE ACONTECE AO REVELAR OS SEUS DADOS 

Os dados pessoais que solicitamos, incluindo endereço de email, morada e número de 
telemóvel, são necessários para o conseguirmos contactar. 
A recusa em fornecer-nos alguns dados pessoais pode impedir-nos de avaliar corretamente a 
sua candidatura a emprego ou pedido de contacto enquanto cliente, fornecedor, parceiro ou 
outra parte interessada. 
A divulgação de dados sensíveis nunca é solicitada e é proibida. 

A QUEM SERÃO DIVULGADOS OS SEUS DADOS 

Os seus dados pessoais não serão divulgados a terceiros. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Adotamos medidas de segurança para proteger os seus dados pessoais contra a destruição 
acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado e 
contra outras formas ilegais de processamento de dados, conforme previsto nesta política 
de privacidade.   

OS SEUS DIREITOS 

Tem o direito a obter por parte da SEARA, S.A., em qualquer momento, o acesso e/ou 
esquecimento dos seus dados. 
Um dos direitos que foram expandidos com o RGPD, foi o direito de acesso dos titulares aos 
seus dados pessoais, à sua edição e retificação. Este direito estende a sua abrangência, 
incluindo agora o direito de saber a todo o tempo, se os seus dados estão ou não a ser 
tratados, onde e para que finalidade, bastando contactar-nos através do endereço de email 
epd@seara.pt. 
O direito ao esquecimento é a manifestação dos tradicionais direitos de cancelamento dos 
dados pessoais e pode solicita-lo a qualquer momento, enviando o seu pedido para 
esquecimento@seara.pt. 
Caso retire o seu consentimento, tal não compromete a licitude do tratamento efetuado até 
essa data. 

CONTACTOS 

Se desejar receber mais informações sobre as nossas práticas de privacidade, ou exercer 
livremente os seus direitos em qualquer momento, desde que o faça em conformidade com as 
leis e regulamentos aplicáveis, entre em contacto connosco através do endereço de email 
epd@seara.pt.
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