PROJECTO APROVADO PELA
ADMINISTRAÇÃO DA PAVIGRÉS
CERÂMICAS, SA EM 5 DE
SETEMBRO DE 2019

REGULAMENTO INTERNO DE PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS

O presente Regulamento Interno visa estabelecer um conjunto de
medidas atinentes a dar cumprimento às obrigações legais da
PAVIGRÉS CERÂMICAS,S.A, em matéria de protecção das pessoas
singulares relativamente ao tratamento de informação de carácter
pessoal que lhes diga respeito, como forma de salvaguarda dos
direitos fundamentais de respeito pela vida privada e familiar de cada
indivíduo, de forma equilibrada e proporcional com os legítimos
interesses da PAVIGRES.
Aplica-se a todas as empresas integrantes do Grupo Pavigrés, bem
como a todo o tipo de operação ou conjunto de operações realizados
sobre dados pessoais de uma pessoal singular, seja esta titular dos
órgãos sociais, trabalhador, candidato, cliente, fornecedor, prestador
de serviços e outros sujeitos que se relacionem com a PAVIGRÉS, no
quadro da sua actividade comercial.
O presente Regulamento interno vincula todos os trabalhadores E
colaboradores da PAVIGRÉS, bem como os seus fornecedores que
no âmbito da execução de algum contrato, tenham acesso a dados
pessoais por cujo tratamento a PAVIGRÉS seja responsável.

NOÇÕES BÁSICAS

Dados pessoais: podem ser definidos como qualquer informação
respeitante a uma pessoa natural viva, que permita chegar á
identidade dessa pessoa, de forma directa ou indirecta, ou seja, que
identifiquem uma pessoa ou a tornem identificável.
É irrelevante o modo como os dados são armazenados: num sistema
informático, através de videovigilância, ou em papel;
Em todos estes casos, os dados pessoais estão sujeitos aos requisitos
de proteção previstos no RGPD.
Exemplos de dados pessoais:










o nome e apelido;
o endereço de residência;
um endereço de correio eletrónico como
nome.apelido@empresa.com;
o número de um cartão de identificação;
dados de localização (por exemplo, a função de dados de
localização num telemóvel);
um endereço IP (protocolo de internet);
testemunhos de conexão (cookies);
o identificador de publicidade do telefone;
os dados detidos por um hospital ou médico, que permitam
identificar uma pessoa de forma inequívoca.

Tratamento: abrange um amplo conjunto de operações efetuadas
sobre dados pessoais, por meios manuais ou automatizados. Inclui a
recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a
adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a
divulgação por transmissão, difusão ou outra forma de
disponibilização, a comparação ou interligação, o apagamento ou a
destruição de dados pessoais.
Consentimento: manifestação de vontade específica, clara e livre, por
um indivíduo através de uma declaração ou de uma acção inequívoca,

que represente o seu acordo relativamente ao processamento de
dados pessoais desse indivíduo.

Objectivos do Tratamento de Dados Pessoais
1) A Pavigrés procede à recolha e tratamento de dados pessoais
relativos nomeadamente a candidatos, trabalhadores, clientes,
fornecedores, prestadores de serviços, única e exclusivamente com
os seguintes objectivos:
- análise da adequação dos candidatos aos postos de trabalho a
preencher.
- organização de ficheiros para satisfação de necessidades de
recrutamento de pessoal.
- cumprimento das obrigações legais e contratuais decorrentes da
celebração do contrato de trabalho, tais como inscrição na segurança
social, pagamento de salários, retenção de impostos e pagamento de
contribuições, seguro de acidentes de trabalho, implementação das
medidas de higiene, segurança e saúde no trabalho, formação
profissional, ou outras não expressamente aqui mencionadas.
- atribuição de benefícios ou incentivos aos trabalhadores e
colaboradores da empresa tais oferta de refeições gratuitas,
comparticipação em despesas de saúde ou complementares, em
estabelecimentos com os quais a Pavigrés tenha acordo específico.
- cumprimento de obrigações contratuais assumidas com
fornecedores e clientes, bem como de obrigações legais –
nomeadamente fiscais – decorrentes das transacções com eles
celebradas.

- salvaguarda de interesses legítimos e essenciais e proporcionais da
empresa, tais como a segurança das suas instalações e seus bens,
segurança da sua rede informática contra eventos acidentais ou
acções maliciosas, salvaguarda de segredos comerciais e da sua
propriedade industrial, etc.
- desenvolvimento de acções de marketing comercial.
2- A Pavigrés compromete-se a não efectuar qualquer tratamento de
dados pessoais que não tenha correspondência com o cumprimento
dos objectivos acima, salvo com a autorização expressa e esclarecida
dos titulares dos dados.
3- A Pavigrés compromete-se ainda a implementar medidas para que
os dados pessoais tratados, sejam exactos e actuais, adequados,
pertinentes e limitados à finalidade do tratamento.
4- Em caso algum serão tratados dados relativos a orientação ou
filiação política ou religiosa, opiniões filosóficas, orientação sexual ou
origem étnica ou racial, salvo o caso de pedido escrito e expresso do
titular de tais dados, ou imposição de entidade pública.

5- Cookies – a PAVIGRÉS não faz o arquivamento de cookies
permanentes.
É criado um cookie de sessão apenas para definição do idioma a
apresentar na página da internet da empresa.

Privacidade
1) Todos os trabalhadores, colaboradores e ou fornecedores que
procedam ao tratamento de dados pessoais ao serviço ou por conta

da PAVIGRÉS, estão obrigados ao dever de confidencialidade e
protecção de toda a informação pessoal de que tenham
conhecimento, seja quem for o titular dos dados.
2) Os dados pessoais relativos à saúde dos trabalhadores são
tratados, nos termos da legislação em vigor, exclusivamente pelo
Médico e pessoal de saúde responsáveis pelas actividades de
medicina no trabalho, sendo completamente vedado o acesso de
outras pessoas a tais dados.

3) Os dados pessoais deverão ser conservados durante um período
de tempo necessário, tendo em consideração o objectivo do respetivo
tratamento, devendo ser eliminados logo que tais objectivos sejam
cumpridos ou deixem de existir.
4) A PAVIGRÉS, mediante ponderação equitativa entre os custos de
aplicação e os riscos do tratamento de dados pessoais, comprometese a implementar as medidas técnicas e de organização que sejam
necessárias e eficazes, para salvaguardar a integridade e
confidencialidade dos dados pessoais por cujo tratamento seja
responsável. De igual forma exigirá a qualquer Subcontratante que
ofereça todas as garantias de salvaguarda da integridade e
confidencialidade dos dados pessoais cujo tratamento lhe seja
confiado.
5) A Pavigrés informará o titular dos dados, sempre que para
salvaguarda de interesses vitais e legítimos, implementar medidas de
vigilância, monitorização ou acesso a dados pessoais que possam por
em causa o direito á privacidade dos titulares de dados pessoais, tais
como acesso á internet, utilização de correio electrónico, controle de
chamadas telefónicas feitas a partir de aparelhos distribuídos no
âmbito da execução de contrato de trabalho.

6) A Pavigrés informará de imediato a CNPD e o titular dos dados,
de qualquer violação de dados pessoais e das consequências possíveis
que daí possam resultar.

Direitos dos titulares dos dados
Nos termos e condições da legislação e regulamentação comunitária
em vigor, designadamente a Lei nº 58/2019 de 8 de Agosto e
Regulamento (EU) 2016/679, a PAVIGRÉS - como responsável pelo
tratamento que efectua directamente ou por terceiros por sua conta,
de dados pessoais de terceiros - garante aos respectivos titulares, os
direitos de acesso, oposição, de limitação, de rectificação e ou
apagamento, de portabilidade dos dados pessoais recolhidos que lhe
digam respeito, de serem claramente informados da finalidade do
seu tratamento, sem prejuízo dos legítimos direitos de terceiros,
incluindo os da própria Pavigrés.
Para exercício dos seus direitos, os titulares de dados pessoais
deverão encaminhar os seus pedidos, acompanhado da prova da
titularidade de tais dados, para o seguinte endereço de e-mail:
PROTECAODADOS@PAVIGRES.COM

Antes de processar o pedido, a PAVIGRÉS procederá à prévia
verificação da identidade do requerente, sempre que tiver dúvidas
sobre a identidade da pessoa que apresentou o pedido.
A resposta será dada com a possível brevidade e no prazo máximo
de um mês.
No mesmo prazo será justificada a recusa em dar seguimento ao
pedido caso este seja manifestamente ilegítimo ou excessivo.

Partilha de dados pessoais com terceiros
1-A PAVIGRÉS poderá necessitar de partilhar os seus dados pessoais
com terceiros que agem em seu nome ou lhes prestem serviços ou
com entidades oficiais.
2- A partilha de dados pessoais pela Pavigrés com terceiros, será
sempre limitada ao estritamente necessários:
- ao cumprimento de obrigações legais:
Entidades públicas ou privadas tais como AT, Segurança Social,
Entidades Judiciais, Solicitadores de Execução, Seguradoras no
âmbito da contratação de seguros obrigatórios, Entidades Bancárias
para pagamento de salários e retribuições, Empresas que prestem
serviços de higiene e segurança ou de medicina no trabalho. Esta
enumeração é feita a título de exemplo e não é exaustiva.
- á concessão de benefícios aos trabalhadores em geral: acordos com
empresa de prestação de serviços médicos, serviço de refeições ou
outros que venham a ser concedidos e que se traduzam numa
vantagem real para o trabalhador.
- ao cumprimento de obrigações contratuais assumidas pela empresa
que correspondam a interesses sérios e legítimos da empresa, tais
como assistência á manutenção ou adaptação da rede informática,
serviços de telecomunicações ou outros.

Publicidade do presente Regulamento ou de qualquer
instrução complementar ou alteração:

O presente Regulamento será afixado em todos os estabelecimentos
da empresa, nos locais habituais de afixação de comunicados ou
informações, para conhecimento de trabalhadores e colaboradores
em geral, e comunicado por correio electrónico para todos os
endereços internos.
Para informação de Clientes, Fornecedores, Prestadores de Serviços
e terceiros em geral, será publicado na página internet WWW.
Pavigres.com, sem prejuízo de comunicação por correio electrónico,
nos casos em que o seu impacto nas relações com a PAVIGRÉS, seja
mais relevante.

ANADIA, 5 de Setembro de 2019.

