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POLITICA DE PRIVACIDADE

COM QUEM OS PARTILHAMOS

A sua informação pessoal pode ser divulgada:
• A Autoridades Públicas: Nos termos da lei aplicável, a Derichebourg está obrigada a divulgar dados à 

Administração Tributária, à Segurança Social, à Autoridade das Condições de Trabalho, e, na sequência de 
mandatos judiciais, às autoridades judiciárias.

• Subcontratantes e Terceiros: Nos termos de contratos estabelecidos com empresas que efetuam 
processamento de dados, companhias de seguros, medicina no trabalho, entre outras.

• A Clientes da Derichebourg Facility Services: No âmbito do acesso e prestação de serviços nas instalações dos 
Clientes onde os colaboradores venham a laborar.

• Ao Grupo DERICHEBOURG: A Derichebourg Facility Services está inserida num grupo empresarial multinacional. 
Os seus dados podem ser divulgados ao Grupo para efeitos de reporte interno.

DURANTE QUANTO TEMPO OS CONSERVAMOS
• No caso de trabalhadores, os seus dados serão conservados para efeitos de cumprimentos das obrigações legais 

e de proteção dos interesses legítimos da Derichebourg, pelo prazo de 20 anos contados a partir da cessação do 
contrato com o colaborador.

• Relativamente aos processos de recrutamento, e nos termos da legislação laboral, os seus dados serão 
conservados durante um período compreendido entre os 6 meses 2 dois anos.

COMO ENTRAR EM CONTACTO E EXERCER OS SEUS DIREITOS
Para entrar em contacto, exercer os seus direitos e esclarecer quaisquer dúvidas referentes a questões de 
privacidade, por favor contacte o nosso Encarregado de Proteção de Dados, através do seguinte 
contacto: rgpd@safira-fs.com

A qualquer momento, pode solicitar-nos:
• O acesso aos seus dados pessoais;
• A retificação da sua informação pessoal;
• A oposição, o apagamento ou a limitação do tratamento dos seus dados pessoais;
• A portabilidade dos dados pessoais anteriormente fornecidos, de forma estruturada, compatível e num formato 

legível.

Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado, de modo a que possamos assegurar a eficácia dos seus 
direitos.

Poderá ser pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é 
apenas feita com o seu titular.

Deve ter presente, que em certos casos, nos termos da lei aplicável o seu pedido poderá não ser imediato ou 
integralmente satisfeito.

De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo de um mês a partir do momento 
em que o pedido for efetuado.

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, o titular dos dados tem o 
direito de o retirar em qualquer altura, embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado 
com base no consentimento previamente dado, nem o tratamento posterior dos mesmos dados com outro 
fundamento de licitude, como é o caso do cumprimento de contratos ou outras obrigações legais a que a 
Derichebourg esteja sujeita.
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