INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NOS TERMOS
DO ARTIGO 13º DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (UE)
2016/679 DO PARLAMENTO E DO CONSELHO EUROPEU, DE 27/04/ 2016
Caro Participante,
A TECHALTEN PORTUGAL, LDA., com sede social na Avenida D. João II, Edf D. João II, nº 46, º A, 1990095 Lisboa, pessoa coletiva n.º 514244372, (doravante também referida como a “Empresa”) na qualidade
de Controlador do tratamento dos seus dados pessoais (doravante também referido como o “Titular” ou
“Participante”), divulga esta informação, nos termos da atual Lei da proteção de dados pessoais n.º 58/2019,
de 08 de Agosto, e do art. 13º do Regulamento Geral da UE nº 679/2016 sobre a proteção de dados (adiante
designado por “RGPD”).

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Informamos o Participante que, para a sua participação no evento Alten Virtual Open Day, a realizar por Teams, no
próximo dia 30/06/2021, é necessário que a Empresa recolha alguns dos seus dados pessoais, como por exemplo:
nome, apelido, número de telefone e endereço eletrónico.
A recolha e o respetivo tratamento dos seus dados pessoais serão efetuados aquando da sua inscrição no
evento, de modo a permitir a sua participação.
Os dados recolhidos desta forma serão processados para:
i. Inscrição para o evento Alten Virtual Open Day de 30/06/2021;
ii. Envio de comunicações para participar no evento, por exemplo: confirmação e lembretes da data
e hora do evento.
O tratamento dos seus dados pessoais, para os efeitos acima mencionados, tem a sua base legal no seu
próprio consentimento, conforme o descrito no nº 1, la alínea a) do nº 1 do artigo 6º do RGPD.
O não fornecimento dos dados pessoais, nos termos acima mencionados, tornará impossível a sua participação no
evento Alten Virtual Open Day de 30/06/2021 e respetivas comunicações sobre o mesmo.

2. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
Os seus dados pessoais serão tratados em conformidade com a legislação em vigor de acordo com os
princípios, garantias, medidas de segurança e de confidencialidade consagrados na Lei de proteção de
dados pessoais e no RGPD.

O tratamento de dados pessoais será efetuado através de ferramentas manuais, telemáticas e/ou informáticas
com a finalidade de conseguir os objetivos definidos no ponto 1. do presente documento, e serão guardados
por um período não superior a 6 meses, a partir da data da sua receção. Este processamento de dados não
será feito utilizando processos eletrónicos automatizados.

3. CATEGORIAS ESPECIAIS DE DADOS PESSOAIS E DADOS JUDICIAIS
Com a finalidade de conseguir os objetivos definidos no ponto 1. do presente documento, especifica-se que
a Empresa não solicita dados do Participante, pertencentes às categorias especiais de dados referidos no
artigo 9º do RGPD ou à categoria de dados relativos a condenações penais e infrações nos termos do artigo
10º do RGPD. Pelo que, não será efetuado qualquer processamento destes dados pessoais, em concreto.

4. DESTINATÁRIOS
No âmbito dos fins indicados para a recolha e tratamento dos seus dados pessoais descritos no presente
documento, os seus dados podem ser comunicados a trabalhadores da Empresa, bem como, a clientes ou
fornecedores da Empresa e/ou outras empresas pertencente ao Grupo ALTEN, localizadas no estrangeiro,
mesmo em países fora da União Europeia. Neste caso, a Empresa compromete-se a tomar todas as medidas
necessárias para assegurar que a transferência e o processamento de dados são efetuados em plena
conformidade com as disposições do RGPD, nomeadamente nos seus artigos 44º e seguintes.
Os dados pessoais sujeitos ao tratamento não serão transferidos ou divulgados de forma alguma a sujeitos
externos e não pertencentes à organização da TECHALTEN PORTUGAL, LDA.

5. DIREITOS DA PARTE INTERESSADA
Enquanto Titular dos seus dados pessoais, poderá exercer, a todo o tempo, os direitos concedidos pelo
RGPD, previstos nos seus artigos 15º e seguintes.
Nomeadamente,
- obter confirmação da existência de dados pessoais que lhe dizem respeito, mesmo que ainda não
registados, o acesso aos mesmos dados e à sua origem, bem como às finalidades, ao calendário e à
conservação, as modalidades de tratamento e a lógica aplicada em caso de tratamento realizado com
ferramentas automatizadas (direito de acesso, art. 15º);
- pedir a atualização e/ou retificação dos dados processados (direito de retificação art. 16º);
- conseguir o apagamento dos dados cuja conservação não é necessária em relação aos fins para os
quais os dados foram recolhidos e processados (direito de apagamento art. 17º);
- limitar o tratamento dos dados pessoais que lhe dizem respeito (direito de limitação art. 18º);
- ser notificado de qualquer retificação ou apagamento dos dados pessoais ou limitação do tratamento
dos dados pessoais que lhe digam respeito feitos pelo Controlador de Dados aos destinatários
envolvidos (obrigação de notificação art. 19º);

- receber os dados pessoais num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, a
menos que seja tecnicamente impraticável, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável
pelo tratamento sem que o responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa impedir
(direito à portabilidade dos dados art. 20º);
- opor-se, total ou parcialmente, por razões legítimas, ao tratamento de dados pessoais que lhe digam
respeito, mesmo que relevante para o objetivo da recolha (direito de oposição art. 21º);

- obter confirmação de que os seus dados pessoais não serão sujeitos a processos de
processamento automatizado (tomada de decisão automatizada art. 22º);
- apresentar reclamação a uma autoridade de controlo se considerar que o tratamento dos
dados pessoais que lhe digam respeito viola o RGPD (direito de apresentar uma reclamação ao
abrigo dos artigos 13º e 77º).
A autoridade de controlo em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de dados, que pode ser
contactada utilizando os dados de contacto indicados no seguinte endereço web: https://www.cnpd.pt/
De notar que o exercício destes direitos não deve prejudicar e/ou lesar os direitos e liberdades de
outrem.
O Titular dos dados pode exercer, a todo o tempo, qualquer dos direitos acima descritos, bastando
solicita-lo por e-mail para o seguinte endereço: gestaodedados@alten.pt. Ou, ainda, por carta
registada remetendo-a para TECHALTEN PORTUGAL, LDA., na Avenida D. João II, Edf D. João II, nº
46, º A, 1990-095 Lisboa.
6. RESPONSÁVEL PELA PROTECÇÃO DE DADOS
O responsável pelo tratamento de dados pessoais recolhidos no âmbito do presente documento, é
TECHALTEN PORTUGAL, LDA., contacto: DPO: gestaodedados@alten.pt
Pela Direção da Empresa,

(Nome completo e assinatura cfr. C.C)

O Participante declara ter recebido e lido a presente Informação sobre o processamento de dados
pessoais emitida em conformidade com o Artigo 13º do RGPD, e por isso a vai assinar,
O PARTICIPANTE,

(Nome completo e assinatura cfr. C.C)

Feito em Lisboa, aos 16 de junho de 2020

