ICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR S.A

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE
UTILIZAÇÃO DO WEBSITE

RGPD - POLÍTICA DE PRIVACIDADE UTILIZAÇÃO

A ICA - Indústria e Comércio Alimentar S.A respeita a privacidade dos visitantes do site
www.ica.pt e empreende todos os cuidados para proteger as respetivas informações.
Esta política de privacidade, consiste em prestar as informações que recolhemos e da forma como
a podemos utilizar bem como das normas de segurança adotadas para proteger a sua identidade
e dados pessoais.

QUE INFORMAÇÕES RECOLHEMOS: Candidatura espontânea - Podem ser preenchidos e
enviados os seguintes dados pessoais:
 Nome;
 Contato telefónico;
 E-mail;
 Função a que se candidata;
 Comentários ou observações que considera pertinentes e oportunas.
As informações supra são preenchidas por si quando se inscreve como candidato a emprego.
Não utilizamos “cookies” para recolher informações acerca das suas visitas ao nosso web site.
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS VISITANTES: Não são obtidas informações pessoais de
forma automática. As obtidas são sempre preenchidas por visitantes que pretendem candidatar
para colaboração com a empresa, pelo preenchimento de informação na Candidatura
Espontânea. Estas informações pessoais serão registadas, utilizadas e protegidas em
conformidade com legislação comunitária vigente em matéria de protecção de dados e com esta
política de privacidade.
PROTECÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS VISITANTES: As informações que os visitantes que nos
fornece ao visitar o nosso Web site, estão protegidas no âmbito da implementação das várias
medidas de segurança, nomeadamente através de acesso condicionado, e da salvaguardada de
confidencialidade das informações.
Alertamos, contudo, que ao fornecer informações pessoais online, existe um risco de terceiros
poderem interceptar e utilizar estas informações, pelo que em termos de segurança de qualquer
informação que divulgue online; fá-lo-á por sua própria conta e risco.
RECTIFICAÇÃO, ELIMINAÇÃO OU MODIFICAÇÃO OU ACTUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
PESSOAIS: Caso pretenda, pode solicitar o cancelamento ou cancelar o seu registo ou utilização
em qualquer altura e pode optar por não receber quaisquer mensagens de correio electrónico
e/ou mensagens SMS, e pode também optar por eliminar todas as suas informações pessoais da
nossa base de dados.
NOSSO CONTACTO: Se tiver quaisquer perguntas ou comentários relativamente ao nosso Web
site e/ou à nossa política de privacidade, escreva-os para o endereço presente no nosso website.
O CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS DADOS: Ao utilizar o nosso web site confirma que aceita
os termos desta Política de Privacidade, assim como os nossos Termos e Condições. Caso não
concorde com os termos da nossa Política de Privacidade e os nossos Termos e Condições,
solicita-se que não nos forneça informações pessoais e cesse a utilização no nosso web site.
DIREITO DO TITULAR DOS DADOS AO ACESSO ÀS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS: O titular
dos dados tem o direito de receber uma cópia das suas informações pessoais em nosso poder.
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A empresa reserva-se o direito de cobrar uma pequena taxa (valor a definir) para custos
administrativos e informáticos de qualquer pedido efetuado.
DIREITO DO TITULAR DOS DADOS À ELIMINAÇÃO DE DADOS PESSOAIS: Caso seja utilizador
do nosso web site e tenha enviado informação pessoal aquando do preenchimento da
Candidatura Espontânea, os seus dados são enviados para o endereço de correio eletrónico
recrutamento@ica.pt, porém o Titular dos Dados poderá requerer a sua eliminação sempre que
pretender, através do pedido por escrito para a nossa morada oficial presente no web site.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE: A política de privacidade online aplica-se apenas às informações
recolhidas através do nosso Web site e não às informações recolhidas offline.
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ANEXO 1 - COMO NOS CONTACTAR
A entidade da ICA - Indústria e Comércio Alimentar S.A responsável pelo tratamento dos dados
pessoais dos Utilizadores do Site: A ICA - Indústria e Comércio Alimentar S.A.
A entidade da ICA responsável pelo tratamento dos dados pessoais os , Clientes, Fornecedores,
Prestadores de Serviços, Funcionários e Candidatos é a ICA - Indústria e Comércio Alimentar
S.A.

COMO E PORQUÊ NOS PODE CONTACTAR:
Para aceder, alterar ou remover os dados pessoais que nos forneceu;
Caso suspeite de uma utilização indevida, perda ou acesso não autorizado às suas informações
pessoais;
Para retirar o seu consentimento ao tratamento dos seus dados pessoais (caso o consentimento
seja a base jurídica ao abrigo da qual tratamos os seus dados pessoais);
Quaisquer comentários ou sugestões relativas à presente Política de Privacidade
Pode escrever-nos para o seguinte endereço:
AV MANUEL DA MAIA 46A, 1000-203, LISBOA
Em alternativa, pode enviar-nos um e-mail para: geral@ica.pt
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ANEXO 2 – COMO CONTACTAR A SUA AUTORIDADE DE CONTROLO LOCAL
A Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pode contactá-lo das seguintes formas:

• Telefone (+351) 213928400 / Linha de Privacidade: +351 21 393 00 39
• E-mail: geral@cnpd.pt
• Pedidos de informação online: https://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/Duvidas_frm.aspx
• Submissões online de reclamações: ttps://www.cnpd.pt/bin/Duvidas/Queixas_frm.aspx
• Morada: Rua de São Bento, nº 148-3º, 1200-821 Lisboa
• Fax: +351 21 397 68 32
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