POLÍTICA DE PRIVACIDADE
COVIRAN, S. COOP. E.., com sede social em Atarfe (Granada), Ctra. Nac. 432 Badajoz-Granada, Km.
431, C.P. 18230, e CIF F-18004937, é o Responsável do tratamento dos dados pessoais do Interessado
e informa-o que estes dados serão tratados em conformidade com as disposições em vigor em
matéria de protecção de dados pessoais, o Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2016
(GDPR) e a Lei Orgânica de Protecção de Dados e Garantia dos Direitos Digitais de 6 de Dezembro de
2018, razão pela qual lhe é facilitada a seguinte informação do tratamento:

Fim do tratamento:
-• Avaliar a aptidão do candidato com os processos de seleção e/ou vagas, para recrutamento.
Quando o candidato se registra para se candidatar a um emprego em uma loja, o currículo
do candidato será transferido para a empresa que oferece o emprego, que é diferente da
COVIRAN, S. COOP.AND.
- Realização de estudos de segmentação, análise e estatística

Critérios de retenção de dados:
Os dados são conservados enquanto existir um interesse mútuo em manter a finalidade do
tratamento e quando este já não for necessário para esse efeito, devem ser apagados com medidas
de segurança adequadas para assegurar a destruição dos dados que possam identificar o
requerente. O restante será armazenado sob um pseudônimo apenas para fins estatísticos.

Comunicação de dados:
Informamos que, para o cumprimento das obrigações legais e trabalhistas, para qualquer uma das
finalidades acima identificadas, seus dados poderão ser comunicados:
➢ A qualquer uma das empresas que compõem a estrutura de negócios da COVIRAN, devidamente
descritas na seção "Aviso Legal" do site da COVIRAN, bem como à Fundação COVIRAN.
➢ Membros cooperativos da COVIRAN responsáveis pela gestão das lojas para as quais o candidato
demonstrou interesse em trabalhar. Este acesso é necessário para a prestação do serviço à parte
interessada, e o Membro Cooperativo processará apenas os dados de

os candidatos, de acordo com as instruções do responsável pelo tratamento, não os aplicarão
ou utilizarão para fins diferentes dos previstos no contrato e não os divulgarão a outras pessoas.
O subcontratante de dados deve igualmente aplicar as medidas de segurança necessárias ao
tratamento dos dados.
➢ Pode haver terceiros que, como processadores, podem ter acesso aos dados dos candidatos, a
fim de avaliar a sua adequação às necessidades de recrutamento dos Membros Cooperativos.
Os seus dados não serão transferidos para outros fins que não os descritos acima, exceto por
obrigação legal.
A COVIRAN não previu transferências internacionais de dados pessoais. No caso de ser
necessário efectuar uma transferência internacional de dados, a COVIRAN é obrigada a cumprir
as medidas técnicas e organizativas necessárias, sem prejuízo das obrigações decorrentes da
legislação existente em matéria de protecção de dados. Não obstante o acima exposto, a
COVIRAN contrata serviços em modo "Cloud Computing" através da MICROSOFT
CORPORATION, efetuando uma transferência internacional de dados para outros Estados
Membros da União Europeia, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016).

Direitos que ajudam o Interessado:
O candidato tem o direito de exercer os direitos de acesso, rectificação, supressão, limitação do
tratamento e portabilidade dos seus dados pessoais, bem como de não aceitar a elaboração de
perfis nem a portabilidade dos dados. Você também pode revogar seu consentimento a qualquer
momento, escrevendo para COVIRAN, S. COOP.AND., com sede em Atarfe (Granada), Carretera
Nacional Badajoz-Granada, Km. 431, P.C. 18230 e endereço de e-mail: recursoshumanos@coviran.es
ou para o responsável pela Proteção de Dados da COVIRAN no e-mail:
tratamientodedatos@coviran.es, anexando uma cópia da identidade da pessoa que exerce esses
direitos.
Além disso, o candidato terá o direito de apresentar uma queixa à Autoridade de Controlo
(www.agpd.es) se considerar que o tratamento não está em conformidade com os regulamentos em
vigor.

Dados de contacto para exercer os seus
direitos:

As partes interessadas podem exercer os seus direitos contactando o responsável pelo tratamento,
enviando um e-mail para tratamientodedatos@coviran.es ou info@talentobk. es

