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Política de Proteção de Dados Pessoais
A CONNECT MIND considera que a segurança dos seus dados pessoais é muito importante e,
por este motivo, trabalha de forma a proteger correta e ativamente os dados pessoais que nos
faculte.
A presente política procura explicar resumidamente como é tratada a informação pessoal
recolhida e como é garantido aos titulares total confiança e privacidade em todas as operações
de tratamento dos seus dados pessoais.
Para os fins desta política, “dados pessoais” são toda a informação pela qual uma pessoa pode
ser identificada, e inclui, sem limitar, o seu nome, apelido, morada, número de telefone,
contacto de e-mail, idade, data de nascimento, género, IBAN, nacionalidade, estado civil,
naturalidade, passaporte, regime de casamento, regimes fiscais de tributação pessoal,
profissão, registo criminal, preferências ou satisfação com produtos.
O tratamento de todos os dados é efetuado de acordo 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.
No âmbito do RGPD, a CONNECT MIND definiu um Regulamento Interno e um conjunto de
procedimentos que visam o cumprimento do RGPD por todos os seus colaboradores e a
responsabilização dos seus subcontratantes, comprometendo-se a:
•

Estabelecer medidas organizativas que vão de encontro aos requisitos do Regulamento;

•

Adotar procedimentos internos que promovam o tratamento lícito e seguro dos dados
pessoais;

•

Adotar, sempre que possível, medidas safety by design no sentido de minimizar os dados
que são tratados e os riscos no circuito de tratamento dos mesmos;

•

Formar, consciencializar e responsabilizar os seus colaboradores e parceiros para os
requisitos do Regulamento;

contínua;
•

Apostar nos avanços tecnológicos que promovem a segurança dos dados;

1

Monitorizar e auditar internamente os seus procedimentos, promovendo a sua melhoria

Página

•

•

Promover uma comunicação clara e objetiva com os titulares dos dados e/ou com os seus
representantes;

•

Permitir um fácil acesso aos titulares de dados pessoais que pretendam exercer os seus
direitos;

•

Reportar e tratar eventuais incidentes que violem a integridade, utilização ou estado de
conservação dos dados de que é responsável.

Que dados são tratados pela empresa?
A CONNECT MIND apenas trata os dados pessoais necessários e suficientes para a prestação
de serviços para a qual é contratada.
Em caso algum, os dados são utilizados para enviar publicidade ou cedidos a terceiros sem
uma autorização expressa.
No âmbito da sua prestação de serviços, a CONNECT MIND recolhe e mantém dados pessoais
dos seus clientes pessoas singulares, bem como de colaboradores e sócios / acionistas de
clientes empresas, tais como: nomes, moradas completas, números de identificação pessoal e
fiscal, dados sobre o agregado familiar, dados profissionais, entre outros.
Sempre que a CONNECT MIND necessita que uma entidade externa trate dados pessoais de
que é responsável, comunica a finalidade e solicita os respetivos consentimentos aos titulares
ou aos seus representantes.
Quando a CONNECT MIND pretende utilizar os dados pessoais para uma finalidade distinta da
que promoveu inicialmente a recolha dos mesmos, informa o titular ou o seu representante, a
quem pede os respetivos consentimentos.
Dados pessoais facultados através de formulários disponibilizados no site:
Os dados introduzidos no formulário de contacto disponível no site da CONNECT MIND
(www.connectmind.pt) destinam-se única a exclusivamente a responder às solicitações que
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estejam na origem dos contactos efetuados.

Por sua vez os, dados introduzidos nos formulários para download de documentos são
utilizados única a exclusivamente para o envio dos referidos documentos e posterior envio de
mails de acompanhamento, bem como para efeitos estatísticos internos.
Dados pessoais facultados através de outros formulários:
Quando um titular cede dados pessoais através do preenchimento de formulários ou pela
entrega de cópias de documentos ou outras, em papel ou em formato digital, está a autorizar
expressamente o tratamento dos seus dados pessoais pela CONNECT MIND para as finalidades
englobadas na prestação de serviços solicitada.
No âmbito do recrutamento e seleção:
Todos os currículos que são recebidos espontaneamente via correio eletrónico, via correio
postal ou presencialmente, são analisados e podem ser arquivados para contactos futuros ou
para efeitos de apoio a processos de seleção conduzidos por clientes da CONNECT MIND, a
menos que o candidato expressamente o não autorize.
Para efeitos de campanhas de recrutamento ativo, através de anúncios em jornais ou outros
meios, é solicitado o envio dos contactos do candidato e dos dados relevantes para análise da
sua competência.
Os dados que passam a constar da base de dados da CONNECT MIND são eliminados ao fim de
dois anos.

Que outras entidades têm acesso aos seus dados?
No âmbito da prestação de serviços da CONNECT MIND, os seus dados podem ser tratados
pelas seguintes entidades:
- Zacarias da Silva Gabinete de Contabilidade Lda.
- DCS - Sociedade de Advogados RL
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- Entidades governamentais

- Serviços de IT
- Auditores, internos e externos
- Revisores Oficiais de Contas
- Seguradoras
- Consultores Jurídicos
- Outros consultores
Sempre que tal acontece, é assegurada a correta utilização dos dados, apenas para a utilização
inicialmente estabelecida.

De que modo a CONNECT MIND protege os seus dados pessoais?
A CONNECT MIND tem implementadas medidas lógicas, físicas, organizativas e de segurança
adequadas, necessárias e suficientes para proteger os seus dados pessoais contra a destruição,
perda, alteração, difusão, acesso não autorizado ou qualquer outra forma de tratamento
acidental ou ilícito.
A CONNECT MIND definiu um Regulamento Interno e um conjunto de procedimentos que
visam o cumprimento do RGPD por todos os seus colaboradores e a responsabilização dos seus
subcontratantes.
A nível informático, a CONNECT MIND tem implementado um conjunto de medidas de
segurança lógicas, como a utilização de firewalls e sistemas de deteção de intrusão nos seus
sistemas.
Entre as medidas de segurança física, destaca-se um rigoroso controlo de acessos às
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instalações por parte de colaboradores, parceiros, clientes e visitantes.

Como pode exercer os seus direitos como titular de dados pessoais?
Como responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais, a CONNECT MIND nomeou um
Encarregado de Proteção de Dados (DPO) que está ao seu dispor para qualquer dúvida e
sempre que pretenda exercer algum dos seus direitos através do endereço de correio
eletrónico:
dpo@connectmind.pt
Em alternativa, qualquer questão pode ser colocada presencialmente no lugar da sede da
empresa, na Rua Direita nº35, 3º A/B.
Data: 15.01.2019
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A Gerência

