Cláusula informativa para o tratamento de dados de candidatos
Ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Geral de Proteção de dados RGPD o titular dos dados pessoais pode solicitar e obter
do responsável pelo tratamento a confirmação de que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento,
se for caso disso aceder aos seus dados pessoais e designadamente às informações seguintes: finalidades do tratamento,
categorias dos dados, prazo de conservação, divulgação ( a existir), direito de solicitar a retificação, apagamento, limitação de
tratamento ou oposição, informação sobre a existência de decisões automatizadas, transferência para países terceiros ou
organizações internacionais, informação ou limitação de portabilidade.
O Hospital Santa Maria Maior, E.P.E. (HSMM) é o responsável pelo tratamento de dados de dados pessoais nominativos dos
candidatos, (nome completo)______________________________________________________________________________
Sendo que:
1 - Os dados dos candidatos constarão de base de dados constituídos nos Serviços de Gestão de Recursos Humanos
2 - O HSMM tem ao abrigo do RGPD um encarregado de proteção de dados. Identificado no site deste Hospital que poderá ser
contactado através do correio eletrónico: epd@hbarcelos.min-saude.pt
3 - Os dados recolhidos destinam-se ao procedimento concursal para a constituição de Bolsa de Recrutamento de TSDT da
área de radiologia
4 - A informação que o candidato nos faculta é tratada com a finalidade de o manter informado das distintas vagas a um posto
de trabalho que surjam no HSMM.
5 - Os dados proporcionados conservar-se-ão até ao preenchimento da vaga ou até que exerça o seu direito de cancelamento
por isso tem direito a aceder aos seus dados pessoais, retificar os dados inexatos ou solicitar o seu apagamento quando os
dados já não sejam necessários.
6 - Os dados não serão cedidos a terceiros, sem que o titular seja previamente informado e dê o seu consentimento expresso.
Declaro que sou o legitimo titular dos dados nominativos e compreendo o alcance desta declaração, conhecendo o teor do
R.G.P.D., tendo o meu CV sido entregue no seguinte formato ( ex. papel, digital)_________________
Barcelos, ______/______/2018
Assinatura:
Nota: quando os candidatos entregam o seu CV em papel, sem formulário, ser-lhe-á pedido que assine o presente formulário
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