Política de Privacidade
A Eurotux - Informática, S.A., a ITMZ, a Eurotux Dipcode Lda., a Eurotux Brasil e a Eurotux
UK fazem parte de um grupo de empresas adiante designado como Eurotux, que assume o
compromisso de garantir a proteção de todos os dados pessoais que lhe sejam
disponibilizados. Neste sentido foram adoptadas diversas medidas de segurança, de
carácter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais que nos são
disponibilizados, contra qualquer forma de tratamento ilícito. Caso não concorde com os
termos abaixo não deverá subscrever a newsletter.
Esta política de privacidade aplica-se exclusivamente ao tratamento de dados pessoais pela
Eurotux, recolhidos através de contactos no âmbito das atividades de Recrutamento.

1.1 Finalidade do Tratamento
Os dados pessoais são recolhidos para a realização das seguintes finalidades:
● recrutamento de colaboradores e contactos associados
● tratamento dos dados para fins estatísticos

1.2. Responsabilidades
Os dados pessoais recolhidos limitam-se ao nome, email, contactos e Curriculum Vitae
sendo utilizados para as finalidades previstas nesta Política, podendo ser obtidos através
de:
● formulários no site da Eurotux
● serviços de recrutamento externos

1.3. Período de conservação
Os dados pessoais recolhidos serão mantidos enquanto houver consentimento do titular
para as finalidades previstas em 1.1, sendo minimizados defensivamente sempre que
possível até que se determine a sua eliminação (excepto aqueles relativamente aos quais
se verificarem obrigações legais que o contrariem) 5 anos após a sua recolha caso o titular
não seja contratado para as equipas da Eurotux.

1.4. Partilha de dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos serão armazenados nas plataformas electrónicas da Eurotux,
salvaguardados com cópias de segurança sempre armazenados em infra-estruturas dentro
do Espaço Europeu, não sendo partilhados com quaisquer outras organizações.

1.5. Direitos dos titulares
Para aceder, corrigir, actualizar, apagar ou alterar o consentimento das atividades
identificadas, o titular deverá contactar a Eurotux através do email dpo@eurotux.com,
identificando-se adequadamente. Tais pedidos serão tratados com a maior brevidade
possível. Para quaisquer dúvidas relacionadas com esta Política de Privacidade, deverá
enviar email para privacidade@eurotux.com .

1.5. Alteração da política
Esta Política de Privacidade poderá ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio,
sendo divulgada nesta página a data da última revisão.
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