POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A CERB - Contabilidade e Gestão SA, adiante abreviada por CERB tem como
princípio a confidencialidade e proteção dos dados pessoais dos seus clientes,
colaboradores, parceiros, fornecedores, utilizadores do seu website, entre
outros.
A sua privacidade é importante para nós e para tal a CERB adotou diversas
medidas de segurança e proteção de dados pessoais de acordo com as regras
no RGPD.
A presente Política de Privacidade visa informá-lo sobre a forma como
recolhemos, tratamos e utilizamos os seus dados pessoais, o tempo pelo qual
conservamos os seus dados, bem como os seus direitos.
A presente política de privacidade aplica-se aos clientes e utilizadores do
website da CERB, nomeadamente aos utilizadores que subscrevam o nosso
serviço de newsletter, através do campo de inscrição existente neste website
e onde ao preenchê-lo, facultam informação de dados pessoais (nome e
endereço de correio eletrónico) e que nos enviam emails de contato e ainda
aos candidatos que nos enviam o seu CV através de email.
RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
A Responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais para as finalidades
abaixo indicadas é a “CERB, Contabilidade e Gestão SA”, titular do número
de contribuinte 502 061 901, com sede na Rua do Mar Vermelho, nº 2 - 3.4,
1990 - 152 Lisboa.
DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS
Nos termos do RGPD são considerados “Dados Pessoais” a informação relativa
a uma pessoa singular identificada ou identificável, direta ou indiretamente,
em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome,
um número de identificação, dados de localização, identificadores por via

eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física,
fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa
singular.
A CERB através do presente website recolhe apenas dados pessoais (como
nome e endereço de correio eletrónico) necessários para poder contatar com
o titular através do envio de newsletters. Caso nos envie o seu CV, iremos de
igual modo, recolher tais dados.
FORMA DE RECOLHA DE DADOS
A CERB recolhe os seus dados pessoais através da subscrição da nossa
newsletter ou através de email, quando nos envia o seu CV ou quando solicita
a inscrição em algum evento.
FINALIDADES DE TRATAMENTO
A CERB efetua o tratamento dos seus dados pessoais para as finalidades de
envio de newsletters sobre contabilidade e gestão e informação sobre novos
serviços, eventos e outras comunicações de conteúdo informativo, bem como
recolha de CV para serem considerados em processos de recrutamento.
As bases legais de tratamento dos seus dados pessoais são:
- O seu consentimento, nos termos dos quais a CERB pedirá sempre o seu
consentimento para o envio de newsletters sobre contabilidade e gestão e
informação sobre novos serviços, eventos e outras comunicações de
conteúdo informativo;
- Execução da prestação de serviços contratados com a CERB ou
cumprimento de diligências pré-contratuais a seu pedido;
- Interesse Legítimo da CERB, nos termos do qual seja necessário tratar os
seus dados pessoais em vista ao prosseguimento da atividade da CERB, tal
como o recrutamento, exceto se prevalecerem os interesses ou direitos e
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
Os seus dados pessoais serão conservados pelo período necessário à
prossecução da finalidade para a qual estes foram recolhidos e se destinam,
ou pelo período exigido por lei.
Para a finalidade de envio de newsletters sobre contabilidade e gestão e
informação sobre novos serviços, eventos e outras comunicações de
conteúdo informativo, os seus dados recolhidos (nome e endereço de correio
eletrónico) serão conservados pelo período de dez anos.
Após o período máximo de conservação os dados serão destruídos ou
anonimizados irreversivelmente.
TRANSMISSÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
A CERB apenas poderá partilhar os dados pessoais por si fornecidos (nome e
endereço de correio eletrónico) na estrita medida da necessidade de ativação
do serviço de envio de newsletters sobre contabilidade e gestão e informação
sobre novos serviços, eventos e outras comunicações de conteúdo
informativo, declarando que recorrerá apenas a entidades subcontratadas
que apresentem garantias suficientes de execução de medidas técnicas e
organizativas adequadas de uma forma que o tratamento satisfaça os
requisitos o RGPD, reguladas por contrato escrito.
OS SEUS DIREITOS ENQUANTO TITULAR
Na qualidade de titular de dados pessoais, tem os seguintes direitos:


Direito de acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito,
tratados pela CERB;



Direito de portabilidade dos dados pessoais, nomeadamente a
receber os dados pessoais facultados num formato estruturado,
de uso corrente e de leitura automática, assim como o direito de
transmitir tais dados a outra entidade responsável;



Direito de retificação dos dados pessoais quando estes sejam
inexatos ou incompletos;



Direito de apagamento dos dados pessoais, quando, entre outros
motivos, os dados não sejam necessários para a finalidade que
motivou a recolha ou tratamento ou quando o fundamento de
tratamento se baseie no consentimento e o titular retira o
consentimento, ou ainda quando o titular opõe-se ao tratamento
e não existem interesses legítimos prevalecentes que justifiquem
o tratamento;



Direito à Limitação do tratamento, quando, entre outros motivos,
o titular quiser contestar a exatidão dos dados pessoais, durante
um período que permita ao responsável pelo tratamento verificar
a sua exatidão ou o tratamento for ilícito e o titular dos dados se
opuser ao apagamento dos dados pessoais e solicitar, em
contrapartida, a limitação da sua utilização;



Direito de oposição ao tratamento e o direito de não ficar sujeito
a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no
tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis;



Direito de retirar o consentimento em qualquer altura, sem
comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no
consentimento previamente dado;



Direito de apresentar reclamação a uma autoridade de controlo;

Poderá exercitar estes direitos enviando um email para:
DPO@cerb.pt
Ou para a nossa morada:
Beloura Office Park, Ed. 7 – 1º Andar, Quinta da Beloura, 2710-693 Sintra,
Portugal
LINKS PARA OUTROS WEBSITES
Os links constantes deste site podem conduzir a outros sites.
A CERB não se responsabiliza pelo conteúdo desses terceiros websites, nem
os declara como pertencendo à CERB, solicitando que possa proceder à leitura
das políticas de privacidade de qualquer outro website que esteja ligado ao
website da CERB.

COOKIES
Cookies são pequenos ficheiros de texto que são armazenados num
equipamento (computador, smartphone ou tablet), através do browser do
utilizador quando este visita um site. Os cookies utilizados não recolhem
informação que identifique o utilizador.
Esta informação tem como finalidade melhorar o desempenho técnico do
nosso website e a sua experiência de utilização. A informação armazenada
nos cookies é utilizada exclusivamente por nós, através do serviço Google
Analytics, e tem objetivos exclusivamente estatísticos.
A informação recolhida pelos cookies traduz-se por estimativas numéricas,
padrões de utilização e a adaptação do site aos interesses dos nossos
utilizadores.
Os cookies utilizados neste site são os seguintes:


_icl_current_language : cookie associado ao plugin multilinguagem do
Wordpress. Usado para guardar a linguagem selecionada no website.



GOOGLE ANALYTICS: permite recolher informação sobre a utilização
do sítio web. Esta informação é recolhida de forma anónima e utilizada
para criar relatórios de visitas ao sítio web, com vista à melhoria das
suas funcionalidades.

O titular dos dados pode, em qualquer altura, evitar a utilização de cookies
pelo nosso website através da configuração do browser, e dessa forma evitar
com carácter permanente a utilização de cookies. Igualmente, os cookies já
criados podem ser apagados em qualquer momento através do browser ou
outros programas de software. Note-se, no entanto, que, ao desativar
cookies, pode afetar, parcial ou totalmente, a sua experiência de navegação
no site.

