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Cláusula 1
(Âmbito)
Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, complementar aos Termos e
Condições da Utilização do Website, destina-se a regular o tratamento de dados a
realizar pelo Grupo ACTUARIAL, atuando como Responsável pelo Tratamento, no âmbito
da utilização do seu website no contexto das suas Atividades Comerciais ou de
Recrutamento.

Cláusula 2
(Responsável pelo Tratamento)
A entidade responsável pelo tratamento será a Actuarial – Consultoria, Lda, sociedade
comercial por quotas, com o capital social de € 5.000,00 (cinco mil euros), matriculada
com o número 1841/19900521 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa , com
NIPC 502352833 e com sede na Av. Duque de Ávila, 185, 3º A e B, 1050-082 Lisboa,
concelho de Lisboa, distrito de Lisboa.
A entidade responsável pelo tratamento designa como responsável por:
− Identificação permanente e exaustiva de dados recolhidos e tratados
relativamente às várias áreas de atividade da empresa, Maria João Vaz, Diretora
de Compliance, Assuntos Legais e Formação, nomeada também como
Encarregado de Proteção de Dados;
− Implementação e manutenção de medidas técnicas e organizativas adequadas à
proteção dos dados tratados, Carlos Baptista, Diretor de Software e Gestão de
Back Office.

Cláusula 3
(Objeto)
O tratamento de dados pessoais confiados ao Grupo ACTUARIAL pelos Utilizadores do
Seu Website inclui qualquer operação ou conjunto de operações realizadas com dados
pessoais, quer seja ou não automatizado, tais como recolha, gravação, organização,
estruturação, armazenamento e arquivamento, adaptação ou alteração, recuperação,
consulta, utilização, divulgação por transmissão, divulgação, transferência ou outra
forma disponibilizada, alinhamento ou combinação, limitação (no sentido de a marcação
de dados pessoais armazenados com o objetivo de limitar o tratamento dos mesmos no
futuro), apagamento ou destruição.

Cláusula 4
(Recolha)
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O Grupo ACTUARIAL irá recolher e tratar, de acordo com os princípios desta Política de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, os dados pessoais fornecidos pelo respetivo
titular em qualquer área do seu website, nomeadamente para:
− Aceder à Área Reservada;
− Obter informações adicionais sobre produtos e/ou serviços, enviar sugestões ou
solicitar informações sobre os produtos e/ou serviços do Grupo ACTUARIAL;
− Inscrição(ões) em ação(ões) de formação;
− Formalizar candidatura(s) espontânea(s) mediante envio de curriculum a ser
considerado em futuros processos de recrutamento para funções compatíveis
com o seu perfil.
Ao fornecer quaisquer dados pessoais para quaisquer das finalidades mencionadas, os
Utilizadores do Seu Website concordam com a Política de Privacidade e Proteção de
Dados Pessoais do Grupo ACTUARIAL, dando o seu consentimento à recolha e
tratamento dos seus dados pessoais, que fornecem diretamente e cujo nãofornecimento ou fornecimento parcial pode limitar ou impossibilitar a realização do
pretendido.
O consentimento para outro fim deve ser dado de forma específica, informada, livre e
inequívoca, através da qual, por declaração ou ato positivo, o titular dos dados dá
expressamente o seu acordo ao tratamento dos seus dados pessoais para esse outro fim
específico.

Cláusula 5
(Finalidade dos Dados Recolhidos)
Os dados recolhidos destinam-se a ser utilizados para efeitos de publicidade, marketing
e relações públicas do próprio Responsável pelo Tratamento, tendo em vista:
− O desenvolvimento da Atividade Comercial do Grupo ACTUARIAL;
− Com o consentimento prévio do titular dos dados, a divulgação de produtos,
serviços e notícias sobre a empresa, bem como a realização de inquéritos de
satisfação e/ou avaliação;
− Processos de recrutamento (se recolhidos no âmbito de pedidos de emprego).
Os dados recolhidos podem também, se aplicável, ser utilizados para cumprimento da
obrigação legal de informação a prestar pelo Grupo ACTUARIAL.
Normalmente, a recolha de dados pessoais limita-se ao nome, morada, número de
telefone/telemóvel e endereço de e-mail, mas outros dados como, mas não limitados a,
formação académica e histórico de emprego e carreira, necessários para fornecer
produtos ou serviços, também podem ser recolhidos.
Para além dos dados pessoais indicados no parágrafo anterior, no âmbito dos processos
de candidatura(s) espontânea(s) de trabalho também possíveis através do website do
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Grupo ACTUARIAL, outras informações contidas num currículo Vitae (CV) tais como, mas
não limitadas a, idade, data de nascimento, sexo, local de nascimento e nacionalidade,
foto, detalhes relativos a Cartão Nacional de Identificação, Passaporte, Segurança Social
ou outros identificadores nacionais (número e data de emissão e validade) e cópia dos
mesmos, autorização de trabalho (no caso de trabalhadores estrangeiros), estado civil,
formação académica e filiação(ões) associativa(s), histórico de emprego e carreira,
informação sobre benefícios, informações fornecidas por referências e informações
sobre interesses de carreira e outras informações sobre qualificações para o emprego,
podem também ser recolhidos (informações, tais como, mas não limitadas a, dados que
revelem origem racial ou étnica , religião, composição familiar e informações pessoais,
detalhes da carta de condução, atividades e interesses de lazer, que podem ser incluídos
num curriculum vitae enviado, nunca serão extraídos desse documento).
O Grupo ACTUARIAL manterá um registo escrito de todas as categorias de atividades de
tratamento realizadas no âmbito da utilização do seu website (Anexo).

Cláusula 6
(Dados Não Tratados)
O Grupo ACTUARIAL não tratará dados pessoais que revelem origem racial ou étnica,
origem comunitária, filiações ou opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas,
registo criminal ou filiação sindical do titular dos dados, nem procederá ao tratamento
de dados genéticos e dados biométricos que permitam a identificação inequivoca de
uma pessoa, bem como de dados relacionados com a saúde ou dados relativos à vida ou
orientação sexual do seu titular, de forma que seja suscetível de representar um risco
elevado para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

Cláusula 7
(Legislação)
O Grupo ACTUARIAL garante o tratamento dos dados pessoais que lhe são confiados
pelos Utilizadores do Seu Website, de acordo com a lei em vigor relativa à sua recolha,
tratamento, utilização, divulgação, armazenamento e privacidade.

Cláusula 8
(Partilha de Dados Pessoais)
Para além das obrigações referidas na Lei que rege a proteção de dados ou a salvaguarda
e proteção dos seus próprios interesses, o Grupo ACTUARIAL não partilhará quaisquer
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dados pessoais que lhe sejam confiados pelos Utilizadores do Seu Website com
terceiros1.

Cláusula 9
(Decisões Automatizadas)
O Grupo ACTUARIAL não tomará nenhuma decisão com base em tratamentos
automatizados, nem realizará quaisquer ações conducentes à definição de perfis.

Cláusula 10
(Direitos dos Titulares de Dados)
É concedido ao titular dos dados o direito de retirar o seu consentimento para o
tratamento dos seus dados pessoais, bem como o direito de acesso, retificação e
apagamento dos dados pessoais que lhe digam respeito e ainda o direito de se opor ou
restringir o tratamento seus dados pessoais, bem como solicitar a portabilidade dos
mesmos.
Qualquer dos direitos mencionados do titular dos dados pode ser exercido através de
uma comunicação escrita dirigida ao Grupo ACTUARIAL por correio (para o endereço
físico da empresa) ou e-mail (dpo@atuarial.pt).

Cláusula 11
(Cookies)
Para melhorar a qualidade do serviço, as funcionalidades fornecidas e a experiência do
utilizador, o website do Grupo ACTUARIAL poderá utilizar cookies que, em nenhuma
circunstância, serão utilizados para traçar perfis.
Se a utilização de cookies que possam vir a ser utilizados não for permitida, algumas das
funcionalidades do website do Grupo ACTUARIAL podem não corresponder ao nível de
serviço esperado.
Para a remoção de cookies, consulte a secção de Ajuda do seu navegador de Internet
(para
saber
mais
sobre
cookies:
https://support.microsoft.com/enus/help/260971/description-of-cookies).

Cláusula 12
(Medidas Técnicas e Organizativas)
1

As autoridades públicas, que possam dirigir ao Responsável pelo Tratamento qualquer pedido de
divulgação e transferência de quaisquer dados pessoais relativos a um titular dos dados ou qualquer parte
do seu grupo, não são consideradas terceiros.
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O Grupo ACTUARIAL dispõe de medidas técnicas e organizativas adequadas para
proteger os dados tratados, nomeadamente, contra:
− Acesso não autorizado;
− Qualquer outra forma de tratamento ilegal ou ilícito;
− A sua perda, destruição ou dano.
O Grupo ACTUARIAL armazena os dados pessoais que lhe são confiados pelos
Utilizadores do Seu Website e que trata, nos seus servidores localizados nas suas
instalações em Lisboa e protegidos e mantidos de acordo com as melhores práticas,
políticas e procedimentos de segurança, nomeadamente através da compartimentação
de dados, proteção contra acessos maliciosos e vírus através de antivírus e firewall,
controlo de acesso de usuários autorizados e procedimentos de backup e redundância.
Para além das medidas de segurança e proteção interna das suas instalações e dos
equipamentos onde armazena os dados pessoais que lhe são confiados pelos
Utilizadores do Seu Website, o Grupo ACTUARIAL garante a limitação do acesso a esses
dados apenas aos seus Colaboradores que tenham como função o cumprimento das
finalidades de tratamento que estejam relacionadas com os mesmos, mantendo um
controlo dos acessos aos mesmos, que lhe permite rastrear quem os acedeu, quando e
para que efeito.

Cláusula 13
(Manutenção de Dados)
O Grupo ACTUARIAL envidará esforços razoáveis para garantir que retém os dados
pessoais que lhe são confiados pelos Utilizadores do Seu Website e que trata, apenas
durante o tempo necessário para o cumprimento da finalidade para a qual foram
recolhidos ou até o tratamento dever cessar em virtude do exercício de algum dos
direitos do titular dos dados.
A partir de qualquer dos momentos indicados no parágrafo anterior, o Grupo
ACTUARIAL, será responsável pelo arquivamento dos dados indicados de forma a
garantir que os mesmos passam apenas a estar acessíveis a qualquer dos Responsáveis
pelo Tratamento, mantendo-os conforme requerido ao abrigo de qualquer contrato ou
da legislação aplicável, pelo prazo máximo de 10 (dez) anos, após o qual procederá à sua
eliminação de forma segura e permanente, apenas para o cumprimento dos
procedimentos legais de informação a que se encontra vinculado.

Cláusula 14
(Violação de Dados Pessoais)
O Grupo ACTUARIAL deve notificar a autoridade de controlo competente, por escrito,
de qualquer violação de dados pessoais de que tenha conhecimento e que provoque a
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destruição, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado aos dados pessoais
que lhe sejam confiados pelos Utilizadores do Seu Website e que trata.
A notificação acima referida conterá, pelo menos:
−
−
−
−

Uma descrição da natureza da violação de dados pessoais;
O nome e os dados de contacto do Encarregado de Proteção de Dados;
Uma descrição das consequências prováveis da violação de dados pessoais;
Descrição das medidas tomadas ou propostas para reparar e/ou mitigar a
violação de dados pessoais.

A notificação referida deve ser efetuada sem demora injustificada, sempre que possível,
até 72 horas após ter tido conhecimento da violação de dados pessoais, e, se não for
possível fornecer simultaneamente todas as informações referidas no número anterior,
as informações podem ser fornecidas por fases, quando disponíveis.
Quando a violação de dados pessoais for suscetível de resultar num risco elevado para
os direitos e liberdades das pessoas singulares, o Grupo ACTUARIAL comunicará
também a mesma ao(s) titular(es) dos dados afetado(s) (Utilizadores do Seu Website),
sem demora injustificada e, para além das informações acima enumeradas, deve,
sempre que possível, fazer recomendações que permitam ao(s) titular(es) dos dados
afetado(s) atenuar potenciais efeitos adversos.

Cláusula 15
(Aplicabilidade)
A presente Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais aplica-se ao tratamento
de dados pessoais confiados ao Grupo ACTUARIAL pelos Utilizadores do Seu Website e
realizado no âmbito das suas Atividades Comerciais ou de Recrutamento de acordo com
os princípios de licitude, lealdade e transparência.

Cláusula 16
(Alterações)
O Grupo ACTUARIAL reserva-se o direito de alterar a sua Política de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais a qualquer momento.
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Contacte-nos
Caso tenha quaisquer dúvidas, comentários ou pedidos relacionados com esta Política,
ou pretender apresentar alguma reclamação relativa à forma como o Grupo ACTUARIAL
trata os seus dados pessoais, contacte o Encarregado de Proteção de Dados do mesmo:
Maria João Vaz
mjoao.vaz@actuarial.pt
− Av. Duque d’Ávila, 185, 3º A e B
1050-082 Lisboa, Portugal
Telefone: 351 21 352 47 19
Skype: actuarial.group.lisbon

Av. Duque d’Ávila, 185 – 3º A e B - 1050-082 Lisboa – PORTUGAL | Tel: +351 21 352 47 19
www.actuarial.pt

ANEXO
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Registo de Atividades de Tratamento
no âmbito da
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
|
Utilizadores do Website
Responsável pelo Tratamento e Seu Encarregado de Proteção de Dados
− Responsável pelo Tratamento:
Grupo ACTUARIAL
info@actuarial.pt
− Av. Duque d’Ávila, 185, 3º A e B
1050-082 Lisboa, Portugal
Telefone: 351 21 352 47 19
Skype: actuarial.group.lisbon
− Encarregado de Proteção de Dados do Responsável pelo Tratamento:
Maria João Vaz
mjoao.vaz@actuarial.pt
− Av. Duque d’Ávila, 185, 3º A e B
1050-082 Lisbon, Portugal
Telephone: 351 21 352 47 19
Skype: actuarial.group.lisbon

Finalidade do Tratamento
Os dados recolhidos destinam-se a ser utilizados para efeitos de publicidade, marketing
e relações públicas do próprio Responsável pelo Tratamento, tendo em vista:
− O desenvolvimento da Atividade Comercial do Grupo ACTUARIAL;
− Com o consentimento prévio do titular dos dados, a divulgação de produtos,
serviços e notícias sobre a empresa, bem como a realização de inquéritos de
satisfação e/ou avaliação;
− Processos de recrutamento (se recolhidos no âmbito de pedidos de emprego).
O tratamento é necessário para:
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− Execução de um contrato ao qual um titular de dados é parte
e/ou
− Cumprimento da Lei Aplicável a que o Responsável pelo Tratamento está sujeito
O tratamento para fins específicos deve basear-se no consentimento do titular dos
dados, que pode ser retirado a qualquer momento.

Categorias de Titulares de Dados
Utilizadores do Website e/ou candidatos a emprego.

Categorias de Dados Pessoais Tratados
Tendo em conta o que é mencionado nesta Política de Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais relativamente a Dados Não Tratados, habitualmente, os dados pessoais
recolhidos estão limitados ao nome, morada, número de telefone/telemóvel e endereço
de e-mail (se necessário para fornecer produtos ou serviços, podem ser recolhidos
outros dados) bem como, no âmbito dos processos de candidatura(s) espontânea(s) de
trabalho também possíveis através do website do Grupo ACTUARIAL, outras
informações contidas num currículo Vitae (CV) tais como, mas não limitadas a, idade,
data de nascimento, sexo, local de nascimento e nacionalidade, foto, detalhes relativos
a Cartão Nacional de Identificação, Passaporte, Segurança Social ou outros
identificadores nacionais (número e data de emissão e validade) e cópia dos mesmos,
autorização de trabalho (no caso de trabalhadores estrangeiros), estado civil, formação
académica e filiação(ões) associativa(s), histórico de emprego e carreira, informação
sobre benefícios, informações fornecidas por referências e informações sobre interesses
de carreira e outras informações sobre qualificações para o emprego, podem também
ser recolhidos (informações, tais como, mas não limitadas a, dados que revelem origem
racial ou étnica , religião, composição familiar e informações pessoais, detalhes da carta
de condução, atividades e interesses de lazer, que podem ser incluídos num curriculum
vitae enviado, nunca serão extraídos desse documento).

Destinatários dos Dados Pessoais Fornecidos
Órgãos de Gestão e Colaboradores do Responsável pelo Tratamento, em Portugal, país
que se encontra vinculado ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)
(Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016), que apresenta um conjunto único de regras relativas à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados, pelo qual se rege o tratamento de dados pessoais desenvolvido pelo
Grupo ACTUARIAL.

Apagamento de Dados Pessoais
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Após o tratamento dos dados pessoais para a finalidade para a qual foram recolhidos ou
o exercício dos direitos de um titular de dados relativos à cessação do tratamento, o
Grupo ACTUARIAL manterá os dados pessoais que trata por um período de 10 (dez)
anos, após o qual, os mesmos são eliminados de forma segura e permanente.

Medidas Técnicas e Organizativas
O Grupo ACTUARIAL:
− Armazena os dados pessoais que lhe são confiados pelos Utilizadores do Seu
Website e que trata, nos seus servidores localizados nas suas instalações em
Lisboa e protegidos e mantidos de acordo com as melhores práticas, políticas e
procedimentos de segurança, nomeadamente através da compartimentação de
dados, proteção contra acessos maliciosos e vírus através de antivírus e firewall,
controlo de acesso de usuários autorizados e procedimentos de backup e
redundância;
− Garante a limitação do acesso a esses dados apenas aos seus Colaboradores que
tenham como função o cumprimento das finalidades de tratamento que estejam
relacionadas com os mesmos, mantendo um controlo dos acessos aos mesmos,
que lhe permite rastrear quem os acedeu, quando e para que efeito.
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