
Política de Privacidade 
Termos e Condições de Segurança 

 

A ATB – Associação Tempos Brilhantes é uma associação sem fins lucrativos, com estatuto de 

instituição particular de solidariedade social e simultaneamente uma instituição de utilidade 

pública com sede na Quinta das Pontes, 3230-300 Penela, na União das Freguesias de S. Miguel, 

Santa Eufémia e Rabaçal, Concelho de Penela e Distrito de Coimbra. 

 

A presente Política de Privacidade destina-se a ajudá-lo a compreender as informações que 

recolhemos no processo de Candidaturas, o motivo para o fazermos, e como pode atualizar, gerir, 

exportar e eliminar as suas informações. 

 

A ATB – Associação Tempos Brilhantes compromete-se a processar os dados pessoais de uma 

forma cuidadosa e confidencial, de acordo com as leis aplicáveis. Os dados não serão processados 

para quaisquer outros fins que não os aqui especificados. 

 

A ATB – Associação Tempos Brilhantes reserva-se o direito de atualizar ou modificar a sua Política 

de Privacidade a qualquer momento, nomeadamente, de forma a adaptá-la a alterações 

legislativas. 

 

 

1. Que dados recolhemos? 

 

Na fase de apresentação de candidatura espontânea ou resposta a anúncio, a ATB – Associação 

Tempos Brilhantes apenas procede à recolha dos dados pessoais estritamente necessários e 

adequados para fins de recrutamento, nomeadamente, nome, contacto de telefone, endereço 

eletrónico, código postal e curriculum vitae. 

 

Nas fases de análise e avaliação de candidatos ou de realização de entrevistas serão solicitados, 

aos candidatos, dados complementares ou a apresentação de meios de prova das informações 

que constam da sua candidatura. 

 

 

2. Como procede à recolha? 

 

A recolha dos dados pessoais é efetuada única e exclusivamente por meio eletrónico no endereço 

https://rh.atbrilhantes.pt/. 

 

A ATB – Associação Tempos Brilhantes procede à rejeição e eliminação imediata de todas e 

quaisquer candidaturas, e documentos associados, que sejam apresentadas por outras vias ou 

meios de suporte. 

 

Os dados pessoais são submetidos a tratamento após consentimento expresso do titular no final 

do formulário eletrónico. 

 

 

 



3. Para que finalidades? 

 

Os dados pessoais são recolhidos para fins gestão do processo de recrutamento e seleção na 

apresentação de candidaturas espontâneas ou respostas a anúncios de emprego e são objeto de 

um tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular dos dados. 

 

A ATB – Associação Tempos Brilhantes não vende nem negocia os seus dados. 

 

 

4. Durante quanto tempo são mantidos os dados? 

 

Os dados pessoais obtidos na base do consentimento prévio do titular são protegidos e mantidos 

durante 12 meses. No mês imediatamente anterior ao termo do prazo anteriormente definido 

(mês 11) o titular dos dados recebe uma notificação (via email) de modo manifestar livremente a 

sua intenção de permanecer na base de dados por igual período de 12 meses ou de proceder à 

eliminação dos seus dados de modo definitivo. 

 

Na falta de resposta ou de consentimento expresso pelo titular dos dados no final do mês 12, 

proceder-se-á à eliminação automática dos dados que lhe dizem respeito. Realizada esta 

operação, deve o titular dos dados proceder à submissão de nova candidatura. 

 

Os dados pessoais são conservados apenas durante o tempo necessário às finalidades para as 

quais foram recolhidos. No caso de ser necessário reter os dados pessoais, recolhidos e tratados 

no contexto de um contrato, por um prazo superior - para cumprimento de obrigações legais ou 

regulamentares aplicáveis ou para fins de análise estatística, investigação científica ou histórica, 

estes serão submetidos a um processo de anonimização adequado. Para o efeito, a ATB – 

Associação Tempos Brilhantes apenas mantém os dados: endereço eletrónico, ano de 

nascimento, código postal. 

 

 

5. Quem tem acesso aos dados pessoais? 

 

O tratamento dos dados pessoais é da responsabilidade e competência do Departamento de 

Recursos Humanos da ATB – Associação Tempos Brilhantes e da Direção. 

 

 

6. Medidas de segurança? 

 

O tratamento dos dados pessoais é realizado com as práticas adequadas para garantir a 

segurança da informação e a respetiva integridade, confidencialidade e disponibilidade. 

 

A ATB – Associação Tempos Brilhantes garante que o tratamento dos dados efetuado pelos seus 

colaboradores é realizado no cumprimento de padrões éticos, e dos deveres de confidencialidade 

e sigilo, de acordo com os valores e regras da instituição. 

 



A ATB – Associação Tempos Brilhantes guarda os dados pessoais em formato digital em servidores 

localizados na União Europeia. Estes servidores são protegidos e mantidos de acordo com 

standards de segurança e por forma a respeitar as leis de privacidade aplicáveis. 

 

Sempre que se procede à impressão dos dados ou criação de processo individual em formato 

físico (papel), estes são mantidos em locais próprios e protegidos com as medidas de segurança 

adequadas. 

 

Em caso de um incidente de segurança dos dados de que resulte numa violação da 

confidencialidade, da disponibilidade ou da integridade dos dados, e se a violação for suscetível 

de representar um risco para os direitos e as liberdades de uma pessoa, a ATB – Associação 

Tempos Brilhantes notificará a autoridade de controlo (CNPD) sem demora injustificada e, o mais 

tardar, no prazo de 72 horas após tomar conhecimento da violação. 

 

 

7. Quais os direitos do titular dos dados? 

 

De acordo com Lei da Proteção de Dados Pessoais, o titular dos dados tem direito a obter 

informações sobre os seus dados pessoais. Tem o direito de saber que dados pessoais foram 

processados pela ATB – Associação Tempos Brilhantes e para que efeitos, podendo também 

requerer à ATB – Associação Tempos Brilhantes para corrigir, complementar, bloquear ou 

eliminar os dados total ou parcialmente no caso de se revelarem incompletos, incorretos ou 

irrelevantes para efeitos de processamento. 

 

Garantimos o cumprimento da legislação em vigor sobre privacidade e proteção de dados 

pessoais, tendo organizado os nossos processos para dar uma resposta eficaz aos pedidos de 

acesso e consulta dos dados pessoais, atualização, alteração ou entrega num formato estruturado 

e corrente, se aplicável. 

 

 

8. Hiperligações para outros Websites 

 

Existem links para páginas web de entidades terceiras que podem ser de interesse para o 

utilizador, não sendo este site responsável pela forma à qual estas entidades tratam a proteção 

da privacidade e dos dados. 

 

 

9. Política de cookies 

 

9. 1 O que são Cookies? 

Os Cookies são pequenos ficheiros de texto, com informação relevante que são armazenados no 

computador pelos browsers e são utilizados sempre que o utilizador faz uma nova visita ao 

website, permitindo direcionar a navegação aos interesses do utilizador. 

O consentimento em relação aos cookies é obtido por meio de um aviso com uma barra 

informativa, surge na entrada do website mais propriamente designado Cookie de Aceitação da 

Política de Cookies, com finalidade de o utilizador aceitar a Política de Cookies do website. 



É possível ao utilizador dar consentimento em diferentes níveis de aceitação, ou seja, para cada 

tipo de cookie.  

 

9.2 Que tipo de cookies armazenamos? 

Cookies Estritamente Necessários: permitem a navegação no website utilizando áreas seguras. 

Sem estes cookies, os serviços requeridos não podem ser apresentados; 

Dados do Google Analytics: utilizados anonimamente para efeitos de monitorizar e analise de 

estatísticas (número de visitantes do website e quais as páginas mais visitadas), sem nunca 

recolher informações de carater pessoal. 

Pode a qualquer momento alterar ou retirar o seu consentimento da Declaração de Cookies no 

nosso website. 

 

 

10. Contacto do responsável pelo tratamento 

 

Poderá ser solicitada a eliminação, a restrição e oposição ao tratamento e a cessação do 

tratamento automático dos dados pessoais para gestão de perfis, bem como a portabilidade dos 

dados, no caso de pedidos em conformidade com a legislação em vigor. Os titulares dos dados 

pessoais podem reclamar sobre o respetivo tratamento, junto da autoridade nacional de 

controlo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

O titular de dados tem, em qualquer momento, o direito de acesso, retificação, atualização ou 

eliminação dos seus dados pessoais, bem como os direitos de limitação e oposição ao tratamento 

dos mesmos e pode alterar, retirar o seu consentimento ou deixar de fazer parte da base de 

dados da ATB – Associação Tempos Brilhantes. 

 

O titular de dados pode exercer qualquer destes direitos ou colocar qualquer questão relacionada 

com o tratamento dos dados pessoais, por escrito, através do email geral@atbrilhantes.pt ou 

através do formulário de contacto deste website com o assunto: “Proteção de Dados”. 
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