Polı́tica de Privacidade

1 POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE
DADOS

Respeitando o estabelecido na legislação em vigor, a MONDRAGON
ASSEMBLY S. COOP. (www.mondragon-assembly.com, doravante também
designada como Site da Web) se compromete a adotar as medidas técnicas
e organizativas necessárias, de acordo com o nível de segurança adequado
ao risco dos dados coletados.

Leis que esta Política de Privacidade incorpora
Esta Política de Privacidade está adaptada às normas espanholas e
europeias em vigor em matéria de proteção de dados pessoais na Internet.
Em concreto, ela respeita as seguintes normas:
• O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas
físicas no que respeita ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados (RGPD).
• A Lei 34/2002, de 11 de julho, dos Serviços da Sociedade da
Informação e de Comercio Eletrônico (LSSI-CE).

Identidade do responsável pelo tratamento dos dados pessoais
O responsável pelo tratamento dos dados pessoais coletados é: MONDRAGON
ASSEMBLY S. COOP., com o NIF F20165940, inscrita no Registro de Cooperativas
com o nº SS-621 a 10/05/1988 e no Registro de Cooperativas do País Basco com o
nº 94/86, fólio: GUI-195, assento: 195.
Seus dados de contato são os seguintes:
Endereço:
Polígono Industrial Bainetxe – Pab. 5A
20550 ARETXABALETA (Gipuzkoa) · ESPANHA
Telefone de contato: (+34) 943 71 20 80
E-mail de contato: info@mondragon-assembly.com

Registro de dados de caráter pessoal
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Os únicos dados pessoais coletados pela MONDRAGON ASSEMBLY
S. COOP. são o Curriculum Vitae (CV) que o Usuário carrega
voluntariamente no Site da Web (Trabalhe conosco) após aceitação prévia
desta Política de Privacidade e os dados de identificação para manter a
lista de distribuição ou newsletter (Contatar). O CV nunca será guardado
pelas instalações da MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. por um período
superior ao especificado na seção Períodos de retenção dos dados
pessoais.

Princípios aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais
O tratamento dos dados pessoais do Usuário será submetido aos seguintes
princípios indicados no artigo 5 do RGPD:
•

•
•
•
•

•
•

Princípio da licitude, lealdade e transparência: sempre será exigido o
consentimento do Usuário após o fornecimento de informações
completamente transparentes sobre os fins para os quais os dados pessoais
serão coletados.
Princípio da limitação da finalidade: os dados pessoais serão coletados com
fins determinados, explícitos e legítimos.
Princípio da minimização de dados: os dados pessoais coletados serão
apenas os estritamente necessários para os fins para os quais são tratados.
Princípio da exatidão: os dados pessoais devem ser exatos e estar sempre
atualizados.
Princípio da limitação do prazo de conservação: os dados pessoais apenas
serão mantidos com o objetivo de permitir a identificação do Usuário durante
o tempo necessário para os fins do seu tratamento.
Princípio da integridade e confidencialidade: os dados pessoais serão
tratados de uma forma que garanta a sua segurança e confidencialidade.
Princípio da responsabilidade proativa: o Responsável pelo tratamento será
responsável por assegurar que os princípios anteriores sejam cumpridos.

Categorias de dados pessoais
A MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. guarda apenas o Curriculum Vitae e os
dados de identificação para manter a lista de distribuição ou newsletter. Em nenhum
caso serão tratadas categorias especiais de dados pessoais no sentido do artigo 9
do RGPD.

Base legal para o tratamento dos dados pessoais
A base legal para o tratamento dos dados pessoais é o consentimento. A
MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. se compromete a obter o consentimento
expresso e verificável do Usuário para o tratamento de seus dados pessoais para
um ou vários fins específicos.
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O Usuário terá direito a retirar seu consentimento a qualquer momento. É tão fácil
retirar o consentimento como dá-lo. Regra geral, a retirada do consentimento não
condicionará o uso do Site da Web.
Nas ocasiões em que o Usuário deva ou possa facultar os seus dados através de
formulários para realizar consultas, solicitar informações ou por motivos relacionados
ao conteúdo do Site da Web, ele será informado caso o preenchimento de algum
dos dados seja obrigatório devido ao fato de esses dados serem imprescindíveis
para o correto desenvolvimento da operação realizada.

Fins de tratamento a que se destinam os dados pessoais
Os dados pessoais são coletados e gerenciados pela MONDRAGON ASSEMBLY S.
COOP. com a finalidade de poder facilitar, agilizar e cumprir os compromissos
estabelecidos entre o Site da Web e o Usuário ou a manutenção da relação que se
estabeleça nos formulários que este último preencha ou para dar resposta a uma
solicitação ou consulta.
A finalidade da coleta e do tratamento dos dados pessoais que solicitamos é
selecionar pessoal para um posto de trabalho e enviar para você as nossas
publicações e promoções de produtos e serviços.

Períodos de retenção dos dados pessoais
Os dados pessoais serão retidos apenas durante o tempo mínimo necessário para
os fins do seu tratamento e, em qualquer caso, exclusivamente durante o seguinte
prazo: 18 meses ou até que o Usuário solicite a sua exclusão.
No momento da obtenção dos dados pessoais, o Usuário será informado acerca do
prazo durante o qual os dados pessoais serão conservados ou, quando isso não for
possível, os critérios utilizados para determinar este prazo.

Destinatários dos dados pessoais
Os dados pessoais do Usuário não serão compartilhados com terceiros.

Segredo e segurança dos dados pessoais
A MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. se compromete a adotar as medidas
técnicas e organizativas necessárias, de acordo com o nível de segurança adequado
ao risco dos dados coletados, de uma forma que garanta a segurança dos dados de
caráter pessoal e evite a destruição, perda ou alteração acidental ou ilícita dos
dados pessoais transmitidos, conservados ou tratados de outra forma, ou a
comunicação ou o acesso não autorizados a esses dados.
O Site da Web possui um certificado SSL (Secure Socket Layer), que assegura que
os dados pessoais sejam transmitidos de forma segura e confidencial, sendo a
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transmissão dos dados entre o servidor e o Usuário, e vice-versa, totalmente cifrada
ou criptografada.
No entanto, devido ao fato de a MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. não poder
garantir a inexpugnabilidade da Internet nem a ausência total de hackers ou outras
pessoas que possam ter acesso, de forma fraudulenta, aos dados pessoais, o
Responsável pelo tratamento se compromete a comunicar ao Usuário, sem atrasos
injustificados, sempre que ocorrer uma violação da segurança dos dados pessoais
que tenha a probabilidade de constituir um grande risco para os direitos e as
liberdades das pessoas físicas. Seguindo o estabelecido no artigo 4 do RGPD, a
violação da segurança dos dados pessoais pode ser entendida como toda a violação
da segurança que resulte na destruição, perda ou alteração acidental ou ilícita dos
dados pessoais transmitidos, conservados ou tratados de outra forma, ou a
comunicação ou o acesso não autorizados a esses dados.
Os dados pessoais serão tratados como confidenciais pelo Responsável pelo
tratamento, o qual se compromete a informar e garantir, por meio de uma obrigação
legal ou contratual, que essa confidencialidade seja respeitada pelos seus
funcionários, associados e todas as pessoas que tenham acesso às informações.

Direitos derivados do tratamento dos dados pessoais
O Usuário tem os seguintes direitos reconhecidos no RGPD sobre a MONDRAGON
ASSEMBLY S. COOP. e poderá, portanto, exercê-los perante o Responsável pelo
tratamento:
•

•

•

Direito ao acesso: é o direito do Usuário a obter confirmação sobre se os seus
dados pessoais estão ou não sendo tratados pela MONDRAGON ASSEMBLY
S. COOP. e, em caso afirmativo, a obter informações sobre os seus dados de
caráter pessoal concretos e o tratamento que a MONDRAGON ASSEMBLY
S. COOP. tiver realizado ou realize, assim como, entre outros, das
informações disponíveis sobre a origem de tais dados e os destinatários das
comunicações realizadas ou previstas dos mesmos.
Direito à retificação: é o direito do Usuário a solicitar a modificação dos seus
dados pessoais que não sejam exatos ou, tendo em conta os fins do
tratamento, que estejam incompletos.
Direito à exclusão ("o direito ao esquecimento"): é o direito do Usuário,
sempre que a legislação em vigor não estabeleça o contrário, a solicitar a
exclusão dos seus dados pessoais quando estes já não forem necessários
para os fins para os quais foram coletados ou tratados; o Usuário tiver retirado
o seu consentimento ao tratamento e este não possua outra base legal; o
Usuário se opuser ao tratamento e não existir outro motivo legítimo para
continuar com ele; os dados pessoais tiverem sido tratados de forma ilícita; for
necessário excluir os dados pessoais em cumprimento de uma obrigação
legal; ou os dados pessoais tiverem sido obtidos através de uma oferta direta
de serviços da sociedade da informação a um menor de 14 anos. Além de
excluir os dados, o Responsável pelo tratamento, tendo em conta a tecnologia
disponível e o custo da sua aplicação, deverá adotar medidas razoáveis para
informar os responsáveis que estejam tratando os dados pessoais da
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•

•

•

•

solicitação de exclusão de qualquer conexão a esses dados pessoais por
parte do interessado.
Direito à limitação do tratamento: o Usuário tem direito a limitar o tratamento
dos seus dados pessoais. O Usuário tem direito a obter a limitação do
tratamento quando a exatidão dos seus dados pessoais for contestada; o
tratamento for ilícito; o Responsável pelo tratamento já não necessite dos
dados pessoais, mas o Usuário necessite deles para fazer reclamações; e
quando o Usuário se tiver oposto ao tratamento.
Direito à portabilidade dos dados: caso o tratamento seja efetuado por meios
automatizados, o Usuário terá direito a receber, por parte do Responsável
pelo tratamento, os seus dados pessoais num formato estruturado, de uso
comum e leitura mecânica, e a transmitir os dados para outro responsável
pelo tratamento. Sempre que for tecnicamente possível, o Responsável pelo
tratamento transmitirá diretamente os dados para esse outro responsável.
Direito à oposição: é o direito do Usuário a que o tratamento dos seus dados
de caráter pessoal não seja levado a cabo ou seja cessado por parte da
MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP.
Direito a não ser alvo de uma decisão baseada exclusivamente no tratamento
automatizado, incluindo a elaboração de perfis: é o direito do Usuário a não
ser alvo de uma decisão individualizada baseada exclusivamente no
tratamento automatizado dos seus dados pessoais, incluindo a elaboração de
perfis, existente salvo estipulação em contrário pela legislação em vigor.

Assim, o Usuário poderá exercer os seus direitos através de comunicação escrita
dirigida ao Responsável pelo tratamento com a referência "RGPD –
www.mondragon-assembly.com", especificando:
•

O nome, os apelidos e uma cópia do DNI do Usuário. Nos casos em que a
representação seja admitida, também será necessária a identificação da
pessoa que representa o Usuário pelo mesmo meio, assim como o
documento comprovativo da representação. A fotocópia do DNI poderá ser
substituída por qualquer outro meio válido que comprove a identidade.

•

Pedido com os motivos específicos da solicitação ou informações a que
pretende obter acesso.

•

Endereço para efeito de notificações.

•

Data e assinatura do requerente.

•

Todos os documentos que comprovem o pedido formulado.

Esta solicitação e todos os outros documentos referentes poderão ser enviados para
o seguinte endereço de correio eletrônico:
Correio eletrônico: info@mondragon-assembly.com

Reclamações perante a autoridade de controle
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Caso o Usuário considere que existe um problema ou infração das normas vigentes
na forma como os seus dados pessoais estão sendo tratados, terá direito à tutela
jurisdicional efetiva e a apresentar uma reclamação perante uma autoridade de
controle, em particular, no seu Estado de residência habitual, local de trabalho ou
local da suposta infração. No caso de Espanha, a autoridade de controle é a
Agência Espanhola de Proteção de Dados (http://www.agpd.es).

2 ACEITAÇÃO

E

ALTERAÇÕES

A

ESTA

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
É necessário que o Usuário tenha lido e concorde com as condições sobre a
proteção de dados de caráter pessoal contidas nesta Política de Privacidade e
Cookies e que aceite o tratamento dos seus dados pessoais, para que o
Responsável pelo tratamento possa proceder ao mesmo sob a forma, durante os
prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Site da Web implicará a aceitação
da Política de Privacidade e Cookies do mesmo.
A MONDRAGON ASSEMBLY S. COOP. se reserva o direito de modificar a sua
Política de Privacidade e Cookies, a seu exclusivo critério, ou devido a uma
alteração legislativa, jurisprudencial ou doutrinal da Agência Espanhola de Proteção
de Dados. As alterações ou atualizações a esta Política de Privacidade e Cookies
serão notificadas de forma explícita ao Usuário.
Esta Política de Privacidade e Cookies foi atualizada no dia 11/06/2018 para se
adaptar ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas físicas no que respeita ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (RGPD).
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