Política de Privacidade e Proteção de dados

AVISO DE INFORMAÇÃO AOS COLABORADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
Secção 1 – Identidade e detalhes do contacto do responsável pelo tratamento
De acordo com a legislação aplicável em matéria de proteção de dados, os seus dados pessoais serão tratados por:
Medicina Laboratorial Doutor Carlos da Silva Torres, S.A.
Rua do Campo Alegre, nº 231, 5º piso, 4150-178 Porto, Portugal
Secção 2 – Finalidades e fundamento jurídico do tratamento de dados
Os seus dados pessoais serão tratados com as seguintes finalidades e ao abrigo dos seguintes fundamentos
jurídicos:
Finalidade

Fundamento Jurídico

Definir e gerir o planeamento e a estrutura Interesse legitimo da empresa em mobilizar os
recursos humanos, organizando as atividades
organizacional
diárias em apoio da estratégia da empresa
Desenvolvimento dos colaboradores da empresa

Interesse legítimo da empresa em mobilizar e
desenvolver os recursos humanos em apoio da
Melhorar a qualidade de vida profissional e o
estratégia da empresa
envolvimento dos colaboradores.
Permitir a inclusão no regime de pensões,
seguros de saúde e outros regimes de benefícios
sociais
Registar e atualizar os contratos e ficheiros dos
Execução de um contrato
trabalhadores dependentes e independentes
Processamento salarial, pagamento dos salários
aos colaboradores e emissão de declarações
destinadas às entidades competentes
Análise de custos e indicadores de desempenho Interesse legítimo da empresa em analisar e
de RH
melhorar o desempenho
Reembolso de despesas em viagens autorizadas

Gerir

a

relação

com
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as

comissões

Interesse legítimo da empresa em gerir as
deslocações e mobilidade dos recursos humanos
(permitindo assim que os colaboradores viajem
em segurança e obtenham o reembolso das suas
despesas)
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trabalhadores/representantes dos trabalhadores

Secção 3 – Definição de Perfis
Não aplicável.
Secção 4 – Recolha indireta de dados
Não aplicável.
Secção 5 – Categorias de destinatários dos dados pessoais
Os seus dados pessoais serão partilhados com os seguintes destinatários:
-

Dentro do Grupo Unilabs, incluindo outras empresas da Unilabs: com pessoal autorizado de outros
departamentos, com o seu superior hierárquico, com os organizadores de eventos específicos.

-

Com prestadores de serviços e consultores que colaboram no exercício na nossa atividade.

-

Com a Unilabs Group Services (Unilabs, Laboratoire d’analyses médicales SA – Unilabs Group Services
branch) que os irá partilhar com prestadores de serviços que actuam em nome da Unilabs Group Services,
designadamente: Telecomputing, LogMeIn, Box, Service Now, Interoute, Facebook, Conera, Concur SAP,
Travel CTM, Culture AMP, Human Synergistics, GIG.

Secção 6 – Período de retenção de dados
De acordo com o disposto no Regulamento Geral da Proteção de dados e demais legislação aplicável, os seus dados
serão conservados pelo período mínimo necessário ao cumprimento das finalidades que estiveram no âmbito da
sua recolha e tratamento.
Secção 7 – Transferência de dados pessoais
Devido à dimensão internacional do Grupo Unilabs, os seus dados pessoais serão transferidos para fora da União
Europeia para países que a Comissão Europeia reconhece como países que oferecem um nível adequado de
proteção, como a Suíça, onde está localizada a sede da empresa. Como os seus dados serão tratados também pela
Unilabs Group Services eles poderão ser transferidos para outros países com níveis de proteção diferentes, como a
Austrália, os Estados Unidos da Améria, Brasil e Singapura.
Caso pretenda obter informações adicionais sobre a transferência de dados, entre em contacto connosco através
do seguinte endereço: dpo@unilabs.com
Secção 8 – Direitos dos titulares de dados
Relativamente aos seus dados pessoais, assistem-lhe os seguintes direitos:
-

O direito de acesso, que pode ser exercido solicitando uma cópia dos seus dados pessoais;
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-

O direito de retificação dos seus dados pessoais, caso os mesmos estejam inexatos ou incompletos, e o
direito à limitação no tratamento dos seus dados;

-

O direito ao apagamento os seus dados pessoais, nos casos legalmente admissíveis;

-

O direito à portabilidade dos dados, nos casos em que o tratamento dos seus dados pessoais se baseie no
seu consentimento e/ou decorram da execução de um contrato de que seja parte;

-

O direito de oposição nos casos legalmente admissíveis;

Secção 9 – Formas de exercício dos seus direitos
Estes direitos podem ser exercidos através do envio de um e-mail para o seguinte endereço: dpo@unilabs.com
Secção 10 – Direito de apresentar uma reclamação à Autoridade de Controlo
Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação a uma Autoridade de Controlo, no Estado-Membro da sua
residência habitual, do seu local de trabalho ou no local onde alegadamente foi praticada a infração ao RGPD.
Secção 11 – Dados de contacto do Responsável pela Proteção de Dados
dpo@unilabs.com
Secção 12 – Alterações à política de privacidade
A Unilabs reserva-se o direito de alterar a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados a qualquer
momento.
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