POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1.- Identificação do responsável do processamento dos dados
A presente política de proteção de dados regula o processamento dos dados que realiza a
sociedade SAINT-GOBAIN ESPANHA, S.L.
O responsável pelo processamento dos seus dados pessoais é:
SAINT-GOBAIN ESPANHA, S.L.
CIF: B96196803
Calle Prinicpe de Vergara 132, Planta 10
28002 Madrid
91 397 22 00

2.- Finalidade do processamento dos dados
Os dados que nos fornece por vários meios (formulários, contratos, etc.) são recolhidos de
acordo com a legislação aplicável na matéria de proteção de dados.
Em cada um destes meios, informamos sobre a finalidade do processamento dos dados, o
qual só é efetuado se tiver dado o seu consentimento para este processamento.
A seguir, detalhamos as informações relativas aos diferentes fins para os quais podemos
recolher os seus dados. Os detalhes do tratamento dos seus dados, de acordo com o
objetivo da recolha, são os seguintes:

Processamento
Seleção de
pessoas

Registo e gestão
de clientes

Comunicações
comerciais

Para que usaremos os seus
dados
Processaremos os seus dados
unicamente para a seleção do
posto de trabalho a que se
tenha candidatado.

Quanto tempo conservaremos os
seus dados
Destruiremos os seus dados num
período máximo de 6 meses após o
fim do processo de seleção, caso não
seja selecionado.

Os dados serão processados
para a gestão contratual,
oferecendo-lhe o serviço ou
produto que adquirir,
melhoria dos nossos serviços e
produtos, etc.
Elaboraremos um perfil
comercial e de crédito com
base nas informações
fornecidas.
Enviaremos informações sobre
os nosso produtos, serviços e

Conservaremos os seus dados
enquanto a relação comercial com o
cliente se mantiver.
Uma vez terminada a relação
comercial, iremos reter a informação
mínima necessária exigida pela
legislação fiscal.

Os seus dados pessoais serão retidos
até ao momento em que solicite não

Sugestões ou
reclamações

atividades. Os seus dados
poderão ser transmitidos a
outras empresas do grupo
Saint-Gobain se tiver dado o
seu consentimento expresso
para tal.
Processaremos os seus dados
para responder ao seu pedido,
perguntas ou consultas.

receber comunicações da nossa parte,
altura em que serão apagados. Pode
solicitar a eliminação a qualquer
momento, utilizando as informações
fornecidas em cada comunicação
Os seus dados pessoais serão retidos
até que o seu pedido seja atendido e
que tenham sido tomadas as medidas
adequadas.
Depois disto serão apagados, exceto
quando envolverem responsabilidades
e ações da empresa.

Apenas os dados que forneceu serão tratados para os fins para os quais foi informado e
deu o seu consentimento. Os seus dados não serão transmitidos a terceiros a menos que
tenha dado o seu consentimento expresso, e em caso algum serão tomadas decisões
automatizadas com base nos seus dados.
A base legal para o processamento dos seus dados é a prestação dos serviços que nos
solicitou e consentiu expressamente.

3.- Processamento dos seus dados por terceiros
Os dados serão comunicados a outras empresas do grupo Saint Gobain ou a terceiros
(faturação, inquéritos de satisfação, formação, etc.) para fins administrativos internos,
incluindo o tratamento de dados pessoais de clientes ou empregados: contabilidade,
segurança das instalações, prevenção de riscos profissionais, etc. Este tratamento dos
seus dados é efetuado única e exclusivamente para assegurar a execução dos serviços
que lhe oferecemos.
O grupo Saint Gobain tem regras e procedimentos empresariais vinculativos que regulam a
segurança do processamento dos seus dados e garantem que não serão utilizados para
qualquer outro fim ou por terceiros fora daqueles que o utilizador autorizou e de quem foi
informado.

4.- Transferência internacional de dados pessoais
Os seus dados pessoais não serão transferidos para fora do Espaço Económico Europeu
ou para países que não tenham um nível de conformidade legalmente exigido ou sem o
seu consentimento prévio expresso.

5.- Carácter voluntário da informação fornecida e veracidade dos dados

O utilizador fornece-nos os seus dados voluntariamente em qualquer altura e, portanto,
garante que os dados pessoais fornecidos são verdadeiros; sendo responsável, em
qualquer caso, pela veracidade dos dados fornecidos, reservando-se o direito de excluir
dos serviços qualquer utilizador que tenha fornecido dados falsos, sem prejuízo de outras
ações que possam ser aplicáveis na lei.

6.- Os seus direitos quando nos fornece os seus dados
Pode, a qualquer momento, solicitar e obter informações sobre como e com que finalidade
estamos a processar os seus dados. Pode:
•

Aceder aos seus dados: solicitar os dados que temos sobre si e o uso que deles
fazemos e pedir para lhos transmitir para transferência para outra empresa.

•

Retificar os seus dados: solicitar a modificação ou retificação de dados incorretos.

•

Apagar os seus dados: solicitar que os seus dados sejam apagados e não sejam
processados, exceto o que nos é exigido por lei.

•

Opor-se ao processamento: solicitar que não façamos uma utilização específica
dos seus dados.

Para o fazer, pode escrever para a SAINT-GOBAIN ESPANHA, S.L. indicando que direito
deseja exercer (Acesso, Retificação, Eliminação, Oposição ou Portabilidade dos dados)
anexando uma cópia do seu bilhete de identidade, Exercício dos direitos RGPD, para a
seguinte morada: Príncipe de Vergara 132, planta10, C.P. 28002, Madrid; ou por email para:
direcaocomunicacao@saint-gobain.com
Se desejar, pode utilizar o formulário que lhe fornecemos para exercer os seus direitos
[PDF LINK].

