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AVISO 

Somos os responsáveis pelos seus dados nesta ação de recrutamento.  

Como pretendemos utilizar os seus dados 

Pretendemos utilizar as suas informações para efeitos laborais.  

Consentimento  

Ao candidatar-se, está a manifestar o seu consentimento à utilização dos seus dados 

para efeitos de ser considerado em oportunidades de emprego. Utilizaremos os dados 

da sua candidatura, bem como quaisquer outros dados fornecidos durante o processo 

de candidatura, como o currículo. Não utilizaremos os seus dados para qualquer outra 

finalidade. 

 

Partilha e transferências transfronteiriças 

Poderemos partilhar as suas informações com alguns terceiros para auxiliar no 

recrutamento, incluindo: 

- Outras empresas da organização Aptiv que podem estar a recrutar; 

- Prestadores de serviços, para gerir a situação e comunicação do/com o 

candidato. Por exemplo, utilizamos “sistemas de controlo de candidatos” para 

nos mantermos a par das candidaturas ativas. Exigimos que estes terceiros 

apenas utilizem os seus dados de acordo com as instruções fornecidas.  

Se retirar o seu consentimento, daremos instruções às outras empresas da 

organização Aptiv e aos nossos prestadores de serviços (subcontratados) no sentido 

de eliminarem os seus dados. 

Durante o processo de avaliação da sua candidatura, poderá ser necessário transferir 

os seus dados para fora da União Europeia, por exemplo, para os Estados Unidos da 

América. Ao fazê-lo, baseamo-nos em medidas de proteção aprovadas, tais como 

acordos de transferência entre empresas destinados a assegurar um nível adequado 

de proteção de dados. 

 

Retenção 

Continuaremos a manter e a tratar os seus dados enquanto forem necessários para o 

considerar para efeitos laborais e durante um período de tempo razoável para 

documentar a conformidade com as leis locais do país em que a oportunidade é 

oferecida. Poderá retirar o seu consentimento a qualquer momento e eliminaremos os 
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seus dados, exceto se for necessário continuar a conservá-los para documentação de 

conformidade 

 

Os seus direitos 

Dependendo da jurisdição em que reside, poderá ter direitos adicionais, incluindo: 

- O direito de aceder a uma cópia dos seus dados 

- O direito de corrigir os seus dados se estiverem incorretos 

- O direito de solicitar a extinção dos seus dados (“Direito a ser esquecido”)  

- O direito de limitar temporariamente o tratamento dos seus dados 

- O direito de ser informado sobre qualquer retificação ou extinção de dados 

pessoais ou limitação ao tratamento dos seus dados 

- O direito de obter a transferência de uma cópia dos seus dados para outro 

responsável. 

- O direito de optar por ser excluído das comunicações de comercialização direta  

 

Contacto 

Se tiver qualquer dúvida, pedido ou reclamação sobre o modo como os seus dados 

pessoais são utilizados, pode contactar a Aptiv através do link abaixo. Se tiver qualquer 

preocupação à qual a Aptiv não dá resposta, também tem o direito de apresentar 

reclamações junto das autoridades de proteção de dados do seu país. 

https://www.aptiv.com/contact-us 
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