COMPROMISSO DE PRIVACIDADE
Entrada em vigor: maio de 2018
É compromisso da Antalis proteger os dados pessoais das pessoas
que fazem ou farão parte da sua organização. Este documento
composto por 10 capítulos tem como objetivo informá-lo sobre os
seus direitos e também sobre as diferentes iniciativas postas em
prática pela Antalis para proteger os seus dados pessoais pelo que
recomendados a leitura desta política com atenção.
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1. ÂMBITO
A Antalis (“ANTALIS”) é uma Sociedade Anónima Francesa com
um capital social de 213 000 000 euros, está registada no registo
das Sociedades Comerciais de Nanterre, com o número 410 336
069, com sede em 8 Rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt
(França).
O Grupo ANTALIS é líder na distribuição de Papel, fornecedor de
produtos de Packaging e soluções de Comunicação Visual na
Europa e no mundo (excluindo os Estados Unidos), somos os
únicos no nosso setor com atividade e presença em 43 países
através das nossas empresas afiliadas, nós fornecemos uma das
gamas mais extensas e diversificadas de produtos e soluções no
mercado e oferecemos aos nossos clientes um elevado nível de
serviço em termos de personalização, de conhecimentos e de
logística, apoiados nos nossos 123 centros de distribuição
situados em todo o mundo. O DNA da nossa empresa baseia-se
num forte conjunto de valores e condutas que permitem que as
nossas pessoas cresçam e prosperem rumo à excelência.
Os contatos das empresas ANTALIS espalhadas pelo mundo
podem ser consultados no nosso site www.antalis.com.
A Antalis rege-se pelos valores TEAM instituídos na nossa
empresa, levamos muito a sério a proteção da privacidade dos
nossos colaboradores e candidatos. Como consequência, a Antalis
está empenhada na recolha, manutenção e uso de informações
pessoais com responsabilidade. As disposições das leis de
proteção de dados na União Europeia e em outros lugares
também impõem condições rigorosas e estamos determinados a
respeitá-las.

Através do nosso código de conduta, A ANTALIS faz para si e para
o grupo de empresas uma declaração pela qual reconhecemos o
fundamental e inalienável direito, de cada indivíduo, para a
proteção de sua vida privada e seus dados pessoais, estamos
empenhados em implementar os procedimentos necessários para
que a recolha e processamento dos seus dados pessoais que se
realiza no âmbito das nossas atividades, seja executada de acordo
com a lei aplicável e com o devido respeito dos indivíduos, a
segurança e a confidencialidade das suas informações. Para mais
informação aceda a www.antalis.com.
O Grupo ANTALIS trabalhou na atualização dos seus processos por
forma a cumprir com o Regulamento 2016/679 da UE relativo à
proteção de dados pessoais criando para isso um programa
interno de proteção de dados que visa patrocinar um modus
operandi consistente para a recolha, uso e gestão das informações
pessoais geridas pela Antalis.
O controlador de dados(s) em relação às suas informações
pessoais será a ANTALIS PORTUGAL, S.A., contribuinte fiscal
número 500116741 com sede na Rua Eng.º Ferreira Dias, n.º 725741, 4100-246 Porto, doravante referida como ANTALIS.
Esta política de privacidade explica como podemos coletar, usar e
divulgar informações sobre os nossos trabalhadores e candidatos
a uma posição no grupo e descreve os direitos que possa ter em
relação as suas informações pessoais. As seguintes informações
devem ajudá-lo a entender o propósito deste documento. Por
favor, certifique-se que o lê cuidadosamente!
2. A QUEM É QUE SE APLICA ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE?
Esta política é aplicável ao grupo de empresas, todos os
funcionários e candidatos à ANTALIS. A seguir, definimos o termo
"empregado": uma pessoa que exerce funções na Antalis, detém
um contrato de trabalho ou equiparado (incluindo estágio).
3. QUAL A INFORMAÇÃO ABRANGIDA?
Neste aviso de privacidade, "informações pessoais" significa
qualquer informação (seja eletrónica ou escrita) relacionados a
uma pessoa que pode ser identificada direta ou indiretamente,
nomeadamente por referência a um identificador como um
nome, um número de identificação, localização dados, um
identificador online ou um ou mais elementos específicos de
identidade física, fisiológica, genética, mental, económica,
cultural ou social de um individuo.
Estão também incluídas categorias especiais de dados pessoais
("dados de categoria especial") do qual podemos determinar ou
inferir a raça ou origem étnica de uma pessoa, opiniões políticas,
crenças religiosas ou outras crenças de natureza semelhante, a
filiação sindical, à saúde física ou mental ou condição (incluindo
dados biométricos e genéticos), vida/orientação sexual ou dados
judiciais (incluindo informações de infrações penais e/ou qualquer
sentença ou pena imposta judicialmente).
A ANTALIS só recolherá dados de categoria especial se necessário
e com os propósitos descritos mais abaixo. Mais informações
sobre quando e por que precisamos de o fazer está explicado na
secção 4 "A informação que recolhemos e como a usamos".

4.

A INFORMAÇÃO QUE RECOLHEMOS E COMO A USAMOS?

A ANTALIS pode utilizar suas informações pessoais para diversas
finalidades, conforme descrito nas seções que se seguem.
Estamos empenhados em recolher e usar apenas as informações
pessoais necessárias para a gestão e administração de processos
de recrutamento e seleção, contratação e eventual saída. A
ANTALIS usa dados pessoais para as operações de negócios,
tecnologia da informação, desenvolvimento dos colaboradores,
fins administrativos e quando necessário no âmbito de processos
judiciais ou administrativos exigidos por lei para proteger os
interesses da mesma ou de terceiros, ou, por notificação
conforme exigido por lei. A ANTALIS pode fornecer informações
sobre os trabalhadores a terceiros para fins relacionados com o
emprego ou administração de aplicações de salários, benefícios e
recursos humanos ao serviço da ANTALIS.
Um dos valores fundamentais da nossa empresa está baseado na
confiança, portanto, caso persista dúvidas podem enviar-nos as
perguntas para e-mail email que se segue dedicado ao presente
assunto: dataprotection-HRHQ@Antalis.com.
Identificação e situação pessoal
Na ANTALIS, podemos recolher e manter uma variedade de
informações sobre os nossos funcionários e candidatos através do
contrato de trabalho ou para cumprirmos as nossas obrigações
legais previstas no contrato de trabalho. Os dados pessoais que
recolhemos podem incluir alguns ou todos os seguintes dados:
Título

Nome Próprio

Apelido

Outros nomes

E-mail

Género

Data de nascimento

Fotografia

Morada

N.º de telefone fixos e
móveis

N.º IBAN

Contatos em caso de
emergência

N.º Segurança Social

Nacionalidade

Estado civil

Parentes

Função

Tipo de contratação

Departamento

Localização

n.º Cartão Cidadão

Retribuições, impostos,
contribuições

Bónus, comissões

Registo de férias, faltas,
licenças e outro tipo de
ausências

Registo de pensões

Registo de benefícios

Registos disciplinares e
execução

Marca de viatura

Matrícula de viatura

Filiação Sindical

Carreira
Estamos empenhados em apoiar os nossos atuais e futuros
trabalhadores a crescer e desenvolver os seus talentos e
profissional, com a finalidade de orientar o caminho de
desenvolvimento e carreira do funcionário. Os dados pessoais que

recolhemos podem incluir alguns ou todos os seguintes
dados:competências na função desempenhada, neste sentido,
podemos recolher detalhes acerca da sua carreira no decurso
trajeto

IT, dados de conexão e segurança
Acreditamos que responsabilidade e a excelência são
fundamentais por isso, sempre que permitido por lei a ANTALIS
pode gravar e/ou monitorizar telefonemas feitos e recebido, uso
de computador e comunicações eletrónicas enviadas para ou
pelas redes da ANTALIS a fim de proteger o nosso negócio e
garantir a conformidade com nossas políticas e requisitos legais
exigidos. Qualquer gravação e/ou monitorização realizada será
para fins comerciais lícitos e em conformidade com os
regulamentos e leis aplicáveis. Isto pode incluir as seguintes
finalidades:
• Registo de factos (incluindo a conversão de mensagens de voz
em texto)
• Conformidade da ANTALIS políticas e leis aplicáveis
• Cumprimento de leis e regulamentos
• Para a prevenção do crime / deteção e investigação de uso não
autorizado
• Monitorizar o uso efetivo e operação de redes e sistemas da
ANTALIS
• Formação e controlo de qualidade
Nas nossas instalações, a sua imagem pode ser capturada em
sistemas de CCTV, operados pela ANTALIS ou outra entidade que
gira as nossas instalações. Sistemas de controlo de acesso
também podem capturar o local, a hora e a data da sua entrada e
saída das nossas instalações.
Poderão ser acedidos os seguintes dados:

Dados de Localização
Como consequência do seu contrato de trabalho e atividades
profissionais,
poderão
ser-lhe
atribuídas
ferramentas/equipamentos, tais como: telemóvel, computador,
carro, cartões de visita, etc., podendo os seguintes dados ser
recolhidos:

Cookies

7. DIVULGAÇÃO

Se usar o nosso site tenha em conta que nós utilizamos
cookies e outras aplicações de análise de tráfego da web (por
exemplo, Pixel Tracking, Google Analytics, etc.). Por favor
clique na nossa política de cookies na página web para obter
mais informações.

A ANTALIS pode divulgar informação pessoal (i) Quando
necessário e para os fins declarados, inclusive dentro da
própria ANTALIS; (ii) aplicável e exigido por lei; (iii) em
sequência de uma reorganização ou fusão de empresas; (iv)
se acreditamos que tal divulgação é necessária para fazer
cumprir ou aplicar os termos do contrato e outros acordos
ou, caso contrário, proteger e defender a propriedade da
ANTALIS; (v) a fim de cumprir com procedimento ou ordem
judicial, obrigação legal, inquéritos regulamentar ou
governo; ou (vi) com o seu consentimento.

5. RETENÇÃO DE DADOS
Asseguramos que a ANTALIS não irá armazenar os seus
dados pessoais para além do tempo necessário para o
desempenho das nossas obrigações, atingimento dos fins
para os quais a informação foi recolhida, ou como permitido
pela lei de proteção de dados.
Para determinar o período de retenção apropriado,
consideraremos a quantidade, natureza e sensibilidade dos
dados, o risco potencial de dano contra uso não autorizado
ou divulgação dos dados, os fins para os quais nós
processamos os dados e se podemos alcançar aqueles fins
através de outros meios cumprindo com os requisitos legais
aplicáveis.
Precisamos reter a informação por períodos significativos de
tempo a fim de estabelecer, exercer ou defender os nossos
direitos legais e para fins históricos. Sempre que possível e
praticável, informações pessoais serão processadas
anonimamente através da remoção, substituição ou
bloqueio dos detalhes que permitem que os indivíduos
sejam identificados.
6. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
Ao se juntar ou candidatar á ANTALIS irá fazer parte de uma
equipa Internacional com profissionais comprometidos.
Como grupo multinacional que somos temos centralizados
certos processos de administração de recursos humanos e
gestão administrativa, partilha e divulgação de
oportunidades de carreira para os nossos trabalhadores.
Como consequência, as suas informações pessoais podem
ser transferidas para fora do país de origem (inclui as
transferências fora do espaço económico europeu) e podem
ser acedidas pela ANTALIS internacional.
A Confiança é um dos valores da empresa pelo qual nos
regemos, tomaremos todas as medidas e precauções
necessárias e legais para garantir a segurança e a integridade
dos seus dados pessoais transferidos para a ANTALIS para
permitir as transferências internacionais originárias da UE,
atuaremos em conformidade com as leis de Privacidade
Europeia, com as mesmas normas de proteção de
informações pessoais para o uso de informações pessoais.
Os seus dades pessoais serão tratados com o mesmo nível
de proteção independentemente da localização da ANTALIS.
Tenha em mente que sua informação pessoal também será
acedida e partilhada com prestadores de serviços da
ANTALIS, que podem ser localizados em outras jurisdições.
Para obter mais informações, consulte a secção 7 Divulgação
abaixo.

Entidades terceiras que poderão em algum momento ter
acesso às informações pessoais:
•
•
•
•
•
•
•
•

As autoridades fiscais e aduaneiras
Regulamentação e outros organismos profissionais
Bolsa de valores
Registos públicos, acionistas
Serviços de comprovação de identidade
Tribunais, polícia, outras autoridades
Entidades e agências governamentais
Auditores e consultores profissionais (incluindo
seguradoras)

Garantimos que faremos todos os esforços para partilhar o
mínimo de dados pessoais possíveis para cada situação.
8. PRESTADORES DE SERVIÇOS
Os prestadores de serviços na ANTALIS são referidos como
“subcontratados! A ANTALIS irá implementar contratos com
subcontratados para definir as exigências das leis de
privacidade relevantes. Será necessário que entidades
subcontratadas utilizem medidas de segurança apropriadas
para garantir a proteção dos dados pessoais e serão
proibidas de utilizar informação pessoal para além da
indicada pela ANTALIS.
As entidades subcontratadas que processam informação em
nome da ANTALIS podem estar localizadas na Europa ou
qualquer outro país do mundo. A ANTALIS é responsável por
garantir que os subcontratados cumprem com os requisitos
legais aplicáveis para a transferência de dados fora da
jurisdição para a qual foi solicitado inicialmente. Os dados
recolhidos na zona económica europeia ou que digam
respeito a pessoas desta zona serão salvaguardadas através
da elaboração de contratos com clausulas contratuais para a
transferência de informação para terceiros países conforme
previsto e estipulado nas leis da Europa de Proteção de
Dados.
9. MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS
Comunicar de forma transparente é uma obrigação se
quisermos ter sucesso, portanto, fazemos todos os esforços
para manter a exatidão e integridade dos dados pessoais
mantidos por nós. Poderemos rever ou corrigir os dados
fornecidos, para isso basta entrar em contacto com o
departamento de recursos humanos. Para nos ajudar a

garantir que temos as informações mais atualizadas, é
importante nos informem de quaisquer alterações ou
atualização, só assim estamos capazes de manter contratos
e demais obrigações legais atualizadas.
10. OS SEUS DIREITOS
Estamos comprometidos a respeitar e fazer respeitar os seus
direitos. Lembramos que tem ao seu dispor os seguintes
direitos relativamente aos seus dados pessoais:
• Aceder aos seus dados pessoais mantidos pela
ANTALIS;
• Corrigir ou alterar dados incompletos ou incorretos;
• Em determinadas circunstâncias e de acordo com a
lei a restringir ou proibir o processamento dos
dados ou até mesmo a eliminar;
• Em determinadas circunstâncias e de acordo com a
lei a receber uma cópia (portabilidade) dos dados
pessoais fornecidos;
• Retirar a autorização para o tratamento dos dados
pessoais;
• O direito a apresentar uma reclamação à
Autoridade de Proteção de Dados; (ver mais
abaixo).
Tenho menos de 16 anos?
Caso seja menor garanta que tem autorizações necessários
por parte dos pais ou tutores antes de forneceres qualquer
dado pessoal teu. Não é permitido menores de 16 anos
fornecerem informações sem autorização.

Direito a apresentar uma reclamação
Caso a nossa resposta não seja do seu agrado ou se entender
que os seus dados pessoais não estão a ser processados de
acordo com a lei poderá apresentar uma reclamação ao
organismo local do seu país.
Retificações a esta política de privacidade
A presente Política de Privacidade foi atualizada em Maio de
2018. Será revista e atualizada ao longo do tempo conforme
necessidade e cumprimento da Lei de Proteção de Dados.
Deverá consultar esta política sempre que entender. A
entrada em vigor da Política é a partir da data de publicação
nos nossos sites, incluindo o dia da publicação.
Consulta
Pedimos que leia e compreenda esta política de privacidade.
Em caso de dúvidas e se pretender exercer os seus direitos
por favor entre em contato connosco enviando-nos um
email para dataprotection-HRHQ@Antalis.com.
Muito Obrigada!

