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POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE 
 
Ao abrigo do que se encontra estabelecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares quanto ao tratamento de Dados Pessoais e à livre circulação destes 
Dados Pessoais (“RGPD”), informamos-lhe em seguida sobre a nossa Política de 
Privacidade: 

1. EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS: 
 
A empresa responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais (os “Dados Pessoais”) 
é a Incatema Consulting & Engineering, S.L., com NIPC n.º B82512609 e sede social em 
rua Capitán Haya, 1, 10.º andar, 28020 Madrid, (“Incatema” ou a “Sociedade”). 

A presente Política de Privacidade define o tratamento que a Sociedade irá realizar em 
relação aos Dados Pessoais que o utilizador (o “Utilizador”) do website 
www.incatemaconsulting.es (o “Website”) está a facultar de forma livre e informada 
quando nos fornece o seu curriculum vitae (“CV”) através do formulário, que a 
Incatema lhe disponibiliza. 

2. FINALIDADES E LEGITIMAÇÃO PARA REALIZAR O TRATAMENTO: 

Pelo simples facto de visitar o Website não fica automaticamente registado qualquer 
dado pessoal que identifique o Utilizador. 

Os Dados Pessoais incluídos no CV do Utilizador serão tratados para a única 
finalidade de o incluir nos processos de seleção e avaliar a candidatura do Utilizador. 

Em conformidade com o que se encontra estabelecido no RGPD, a Incatema, titular do 
Website, informa o Utilizador sobre a existência de um arquivo automatizado de 
Dados Pessoais, devidamente registado no Registo Geral da Agência Espanhola de 
Proteção de Dados (Agencia Española de Protección de Datos), criado, gerido e da 
responsabilidade da Incatema. 

A Incatema apenas recolherá os Dados Pessoais necessários, exclusivamente, para a 
finalidade que o Utilizador autorizar de forma livre, informada e inequívoca através da 
aceitação da presente Política de Privacidade que é aceite de forma expressa nos 
Formulários. 

Neste sentido, e em conformidade com o RGPD, o consentimento do Utilizador 
legitima a Incatema para realizar o tratamento dos Dados Pessoais incluídos no seu CV. 

3. VERACIDADE DOS DADOS 
 
O Utilizador garante a veracidade dos Dados Pessoais facultados e responsabiliza-se 
pela comunicação de qualquer modificação dos mesmos à Incatema. O Utilizador será 
responsável pela veracidade dos Dados Pessoais facultados, isentando a Sociedade de 
qualquer responsabilidade por não poder alcançar a finalidade autorizada. 
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4. CONSERVAÇÃO DOS DADOS 
 
Os Dados Pessoais facultados pelo Utilizador através do envio do seu curriculum serão 
conservados durante um ano, desde a data da última atualização. Após esse período, 
sem que tenham sido atualizados, os dados serão eliminados, salvo indicado em 
contrário pelo Utilizador. 

5. COMUNICAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS: 
 
A Sociedade informa o Utilizador que os seus Dados Pessoais poderão ser 
comunicados ao resto das entidades do Grupo Incatema com a finalidade de incluir o 
seu CV nos processos de seleção realizados pelas mesmas. Algumas destas entidades 
encontram-se fora do Espaço Económico Europeu. A Incatema adotou as garantias 
necessárias para que os Dados Pessoais do Utilizador sejam tratados de acordo com o 
que se encontra estabelecido no RGPD. 

6. DIREITOS DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO AOS SEUS DADOS 
 
O Utilizador tem direito a (i) aceder aos seus Dados Pessoais, assim como a (ii) solicitar 
la retificação dos Dados Pessoais inexatos ou, conforme o caso, (iii) solicitar o seu 
apagamento, (iv) solicitar a limitação do tratamento dos seus Dados Pessoais, (v) opor-
se ao tratamento dos seus Dados Pessoais e (vi) solicitar a sua portabilidade. 

O Utilizador pode exercer todos estes direitos, ao acreditar a sua identidade com o seu 
B.I./Cartão de Cidadão, através do seguinte endereço de email hello@tlteducation.com 
ou por correio normal para o seguinte endereço: 

Incatema Consulting & Engineering, S.L. 

Calle Capitán Haya, 1, 10ª planta, 28020 Madrid. 
 
7. SEGURANÇA DOS DADOS 

 
A proteção da privacidade e dos seus Dados Pessoais é muito importante para a 
Incatema. Por isso, a Sociedade mantém os níveis de segurança de proteção de Dados 
Pessoais em conformidade com a regulamentação aplicável e estabeleceu todos os 
meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, utilização incorreta, alteração, acesso 
não autorizado e roubo dos Dados Pessoais facultados pelo Utilizador através do 
Website. 

Além disso, a Incatema e os seus profissionais comprometem-se a cumprir o dever de 
sigilo e confidencialidade em relação aos Dados Pessoais de acordo com o RGPD. 

8. ACEITAÇÃO E CONSENTIMENTO 
 
O Utilizador declara ter sido informado sobre as condições da proteção de Dados 
Pessoais, ao aceitar e autorizar o tratamento dos mesmos por parte da Incatema, de 
acordo com o que se encontra estabelecido na presente Política de Privacidade e para as 
finalidades indicadas pelo Utilizador. 


