
 
 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS CONFORME OS 
ARTIGOS 13-14 DO REGULAMENTO (UE) Nº 2016/679 

Interessados: empregados de clientes, clientes potenciais e fornecedores 
 
A Arconvert S.A., durante a execução de um contrato com os seus clientes e fornecedores, ou 
durante a realização de inspeções, comprovações ou auditorias, ou no âmbito de relações 
comerciais, pode conhecer dados pessoais relativos aos trabalhadores das empresas clientes, 
fornecedoras ou clientes potenciais (doravante referidos como os «Interessados»). De acordo com 
regulamentação em vigor, a Arconvert S.A. apresenta, portanto, aos interessados a seguinte nota 
informativa, de acordo com os artigos 13 e 14 do Regulamento UE nº 2016/679. 
 
Identidade e dados de contacto do responsável pelo tratamento 
O Responsável pelo Tratamento é a Arconvert S.A., Carretera de Cartellà, nº 6; 17150 - Sant Gregori 
(Girona) Spain, C.I.F. ESA17001801A. Para efeitos do exercício dos direitos estabelecidos no 
Regulamento e para qualquer pedido relativo aos seus dados pessoais, poderá dirigir-se ao 
Responsável pelo Tratamento, enviando uma comunicação para o endereço de correio eletrónico: 
gdpr@arconvert.es 
Finalidades do tratamento dos dados pessoais 
O tratamento dos dados pessoais dos Interessados pela Arconvert S.A. está orientado para a 
execução do contrato celebrado com o responsável da relação laboral ou para a realização das 
atividades de inspeção, comprovação ou auditoria antes ou depois da execução do contrato, bem 
como para a execução da relação comercial existente. 
 
Fundamento jurídico do tratamento 
O tratamento dos dados pessoais dos Interessados é necessário para a consecução dos interesses 
legítimos da Arconvert S.A. e, mais concretamente, para executar o contrato celebrado entre esta 
e a organização da que o trabalhador faz parte, para celebrar as negociações para a celebração do 
contrato, ou para realizar inspeções, comprovações ou auditorias. 
 
Categorias de dados pessoais objeto do tratamento 
São tratados dados pessoais de tipo comum (relativos à relação laboral, ao cargo profissional, a 
informação identificativa e fiscal, aos dados de contacto, etc.), na medida em que o tratamento for 
estritamente necessário para as finalidades indicadas.  
 
Possíveis destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais 
O pessoal contratado da Arconvert S.A. autorizado ao tratamento e/ou os sujeitos externos 
devidamente nomeados Encarregados do Tratamento poderão conhecer os dados pessoais. 
Exemplo destes sujeitos são as sociedades de factoring, sociedades de cobrança de dívidas, 
seguradoras de crédito; empresas produtoras e/ou que concedem as licenças de utilização dos 
possíveis serviços/produtos fornecidos, unicamente quando a comunicação for necessária e nos 
limites em que este conhecimento for imprescindível para as finalidades indicadas. 
 
 
 



 
Transmissão de dados a países terceiros 
A Arconvert S.A. não tem intenção, atualmente, de transmitir os seus dados pessoais a países fora 
da União Europeia.  
Em qualquer caso, se isto ocorresse, a Arconvert S.A. garante que essa transmissão seria realizada 
para países fora da UE que, segundo a Comissão Europeia, garantam um nível de proteção adequado 
(Artigo 45 do RGPD) ou mediante a estipulação de cláusulas contratuais standard aprovadas pela 
Comissão Europeia. 
A anterior disposição só poderá ser derrogada observando o artigo 49 do RGPD. 
 
Período de conservação dos dados pessoais  
A organização que redige as presentes conservará os dados pessoais durante toda a vigência do 
contrato com a organização titular do contrato de trabalho e durante o prazo de dez anos a contar da 
data de finalização do contrato e/ou em qualquer caso conforme as exigências da legislação em vigor 
em matéria civil, fiscal e administrativa sobre a conservação dos dados. Um período mais longo de 
conservação dos dados pessoais poderia estar determinado por pedidos recebidos da administração 
pública ou de outro órgão judicial, governamental ou regulamentar ou pela participação da Arconvert 
S.A. em processos judiciais que impliquem o tratamento de dados pessoais. 
Os dados pessoais tratados pela Arconvert S.A. na fase anterior à celebração de um contrato com o 
empregador do interessado serão conservados durante o tempo estritamente necessário para as 
negociações e para a redação do contrato, bem como para as atividades de inspeção, comprovação e 
auditoria. 
 
Direitos do interessado 
Os interessados têm direito a pedir ao responsável pelo tratamento, gratuitamente e sem prejudicar 
os direitos e as liberdades de terceiros, o acesso aos dados pessoais. Mais concretamente, têm direito 
a que lhes seja confirmado se se estão a tratar atualmente ou não dados seus e a seguinte informação: 
a) a origem dos dados pessoais, quando os dados não tiverem sido comunicados pelo interessado; b) 
as categorias de dados pessoais; c) as finalidades e as modalidades do tratamento; d) a existência de 
um processo automatizado, incluindo a definição de perfis e, nesse caso, o software aplicado, bem 
como a importância e as consequências previstas deste tratamento para o interessado; e) a 
atualização ou a retificação; f) a eliminação ou a limitação do tratamento dos seus dados 
(anonimização, bloqueio dos dados tratados em violação da lei, incluindo dos dados cuja conservação 
não seja necessária para as finalidades para as que foram recolhidos e posteriormente tratados); g) 
os destinatários ou as categorias de destinatários a que foram ou serão comunicados os dados, mais 
concretamente se se destinam a organizações internacionais ou países terceiros (neste último caso, o 
interessado tem direito a ser informado da existência de garantias adequadas de acordo com o 
artículo 46 relativas à transmissão); h) quando for possível, o período previsto de conservação dos 
dados pessoais ou, se não for possível, os critérios utilizados para o determinar. 
Quando a autorização do Interessado for necessária, este terá direito a revogar a autorização do 
tratamento dos dados pessoais. Em qualquer caso, a revogação da autorização do tratamento não 
prejudica a licitude do tratamento baseado na autorização prestada antes da revogação. 
Adicionalmente, os interessados têm direito a opor-se ao tratamento e à portabilidade dos dados. 
 
 
 
 
 



 
Direito a reclamar a uma Autoridade de Controlo 
O interessado tem direito a apresentar uma reclamação à respetiva Autoridade de Controlo, 
representada em Itália pelo Garante Privacy, com sede em C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid. O 
interessado poderá apresentar a reclamação mediante as modalidades que considerar mais 
oportunas: entrega em mão, mediante carta registada com aviso de receção, por fax ou correio 
eletrónico. Para ampliar a informação, recomenda-se ao interessado consultar o sítio da referida 
Autoridade de Controlo no endereço www.aepd.es/  
 
Procedência dos dados pessoais 
Os dados pessoais foram proporcionados pela organização de que o Interessado faz parte, ou 
diretamente pelo próprio Interessado. 
 
Inexistência de processos automatizados de tomada de decisões  
O tratamento objeto da presente Informação não é submetido a processos automatizados de 
tomada de decisões com efeitos jurídicos relevantes para o interessado. 
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