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ASSUNTO Política de Privacidade e Protecção de Dados Pessoais  

RESPONSÁVEL Hélia Veríssimo DATA 15/06/2019 R.1.0_2019 

 

1. Introdução 

 

Em Maio de 2018 entrou em vigor o Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 

de Abril, o qual tem como principal intuito o reforço da privacidade e protecção de dados pessoais no âmbito 

da EU, eliminando as assimetrias existentes nos (diversos) regimes em vigor e garantindo os mesmos direitos 

para os titulares destes dados – em sede de mercado único.  

Não obstante o Regulamento (doravante RGPD) estar em vigor desde Maio do ano passado, uma vez que o 

mesmo é aplicável directamente internamente, ainda não foi aprovada qualquer documento de execução e 

regulação do mesmo pela Assembleia da República Portuguesa. Contudo, e no que se refere às linhas gerais, 

importa que as empresas que integram o grupo HRV revejam e adoptem práticas concordantes com as novas 

exigências legais europeias. É neste sentido que se redige o presente documento. 

A presente política de privacidade e protecção de dados dirige-se, assim, a todos os titulares de dados pessoais 

– nomeadamente, mas não exclusivamente, clientes, fornecedores, parceiros, incluindo empresas de trabalho 

temporário, trabalhadores, entidades financeiras, organismos estatais, comunidade envolvente, etc.) - que, 

pelos mais variados motivos, se encontrem envolvidos (actualmente, no passado ou futuramente) nas 

actividades desenvolvidas pelas três empresas que integram o presente grupo (doravante denominado 

somente grupo HRV), a saber, 

 HRV – EQUIPAMENTOS DE PROCESSO, S.A., NIPC 501 299 947 

 HRV – TRABALHOS ELÉCTRICOS, S.A., NIPC 509 178 669 

 VERISTEEL, S.A., NIPC 509 178 685 

Em que se verifique e haja necessidade de proceder à recolha e tratamento de dados pessoais para fins legais, 

laborais, comerciais, de divulgação, marketing ou regulamentares. Doravante os titulares de tais dados 

pessoais passam a denominar-se partes interessadas. 

O cuidado com a segurança da informação e com a privacidade através da proteção dos dados pessoais das 

partes interessadas e envolvidas na nossa actividade não é novidade para as empresas que integram o grupo 

HRV, nomeadamente nas medidas implementadas no que respeita à segurança dos nossos sistemas de 

informação e procedimentos internos de acesso, recolha e arquivo deste tipo de dados.  
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O grupo HRV assume a presente Política de Privacidade e Proteção de Dados numa óptica de continuidade das 

práticas internas dando, contudo, cumprimento às normas do RGPD. 

 

2. Responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais 

No âmbito da partilha de recursos existente entre as empresas que integram o grupo, a HRV – EQUIPAMENTOS 

DE PROCESSO, S.A., com o NIPC 501 299 947 (doravante HRV) assume a responsabilidade última pelo 

tratamento dos dados pessoais quer das suas partes interessadas quer das partes interessadas das outras duas 

empresas HRV – TRABALHOS ELÉCTRICOS e VERISTEEL, garantido todos os procedimentos e normas 

necessários ao cumprimento do RGPD. 

 

3. Princípios Orientadores do Tratamento de Dados Pessoais 

A HRV, tal como em outras vertentes, procede à gestão dos dados pessoais sob o respeito e cumprimento de 

princípios, além de outros, de Lealdade, Licitude e Transparência, como segue: 

A. Transparência 

Em qualquer solicitação de dados pessoais às suas partes interessadas ou das empresas que integram o 

grupo HRV, a HRV informa e procede ao esclarecimento sobre para que efeitos e com que objectivos 

procede a essa solicitação; 

B. Lealdade 

A HRV respeita os direitos das partes interessadas e a sua vontade, significando isto que, com excepção de 

obrigações legais que se imponham ao consentimento, sempre que as partes interessadas entendam 

optar pelo não consentimento de tratamento de dados ou por qualquer outra limitação, a HRV respeitará 

e cumprirá essa vontade; 

C. Licitude 

c. 1. A HRV não procede à partilha de dados pessoais com entidades terceiras e externas ao grupo para 

fins comerciais, com excepção dos que, eventualmente, se encontrem previstos e sejam inerentes em 

sede de contratação de determinada prestação de serviço ou venda, exigindo-se sempre, ainda que 

podendo ser tácito, o conhecimento das partes interessadas envolvidas. 

c. 2. A HRV cumpre a limitação das finalidades com que os dados pessoais das partes interessadas chegam 

ao seu conhecimento e não os usará para quaisquer outros fins que não os consentidos pelos respectivos 

titulares, com excepção das situações que, pela sua natureza (nomeadamente obrigações legais), não 

carecem de consentimento. 
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c. 3. A HRV minimizará a quantidade de dados pessoais a tratar ao estritamente necessário, optando pelo 

tratamento da quantidade mínima e certa de dados pessoais adequado ao fim a que se destinam. 

D. Actualização e exactidão 

A HRV assume a actualização dos dados das partes interessadas, quer através de informação que chegue 

ao seu conhecimento sobre a alteração de determinado dado (que confirmará cumprindo as regras da 

informação e consentimento) quer através de solicitação da própria parte interessada.  

E. Integridade 

A HRV garante, através de adopção de procedimentos técnicos e organizativos adequados, a segurança e 

integridade dos dados pessoais. Estes procedimentos incluem, nomeadamente, mas não exclusivamente, 

i) a adopção de medidas de segurança informática, que implicam a restrição de acesso a este tipo de 

dados ou a implementação de programas e sistemas informáticos com a finalidade de proteger este de 

acessos indevidos, ii) a adopção de medidas de segurança física, que implicam a restrição de acesso às 

instalações da HRV, em especial ao local onde estes dados se encontram arquivados e a manutenção de 

sistema de protecção – alarmes – adequado, entre outros. 

F. Confidencialidade 

Com os procedimentos acima mencionados, a HRV garante, ainda, a confidencialidade de todos os dados 

pessoais cujo tratamento é responsável. 

 

4. Dados Pessoais 

A HRV, através dos seus funcionários ou funcionários das empresas que integram o grupo HRV, nos mais 

diversos departamentos (nomeadamente, Recursos Humanos, Administrativo e Financeiro, Qualidade, 

Comercial, Compras, Desenho, Produção, Medicina no Trabalho, etc.), ou através dos seus legais 

representantes, recolhe, arquiva e utiliza os dados pessoais estritamente necessários ao desenvolvimento da 

sua actividade (e das actividades das empresas do grupo), visando a excelência nos serviços e produtos 

dirigidos aos clientes, e cumprindo todos os requisitos legais e regulamentos associados às actividades 

desenvolvidas. 

 

De seguida, apresenta-se uma tabela com os principais exemplos de dados pessoais recolhidos e objecto de 

tratamento pela HRV, de acordo com os fins a que se destinam e respectivas partes interessadas envolvidas. 

Importa, contudo, notar que a tabela indica meros exemplos, podendo existir – no decurso da actividade – a 

necessidade de recolha e/ou tratamento de outros dados aqui não previstos. 
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Tipo de Dados Exemplos da Dados Exemplos de Destinatários 

1. Dados de Identificação Nome, Fotografia, Número de Cartão de 

Cidadão, Número de Passaporte 

Funcionários (grupo e parceiros, 

clientes, fornecedores, etc.) 

2. Dados de Contacto Morada, correio electrónico, telefone e 

telemóvel 

Funcionários (grupo e parceiros, 

clientes, fornecedores, etc.). 

3. Dados de Facturação Número de identificação fiscal, montante 

cobrado, data, IBAN 

Funcionários (grupo e parceiros), 

clientes, fornecedores, etc. 

4. Dados da Vida Familiar Situação familiar, dados do agregado 

familiar, estado civil.  

Funcionários (grupo e parceiros, 

clientes, fornecedores, etc.) 

5. Dados da Vida Profissional CV, situação profissional, escolaridade, 

formação, distinções, diplomas. 

Funcionários e candidatos a 

funcionários (grupo e parceiros). 

6. Informações Financeiras e Patrimoniais Vencimento, situação financeira, dados 

bancários, rendimentos, património. 

Funcionários e candidatos a 

funcionários (grupo e parceiros). 

7. Dados de tráfego e localização Endereços IP, logs, identificadores dos 

terminais, identificadores de ligação, 

dados de data e hora, dados de GPS, GSM, 

pontos wi-fi. 

Funcionários (grupo e parceiros). 

8. Dados de Navegação da Internet IP cookies de sessão, cookies de 

utilizador, dados de navegação. 

Funcionários (grupo e parceiros). 

9. Dados Sensíveis Dados referentes à condição física e saúde 

(fichas de aptidão médica, ficha de dados 

optométricos). 

Funcionários (grupo e parceiros). 

10. Dados biométricos Impressão digital, geometria facial, íris ou 

retina. 

Funcionários (grupo e parceiros). 

11. Dados não sensíveis Número de calçado, número de roupa, 

número de luvas. 

Funcionários (grupo e parceiros), 

clientes, fornecedores, etc. 

 

A recolha dos dados pessoais é feita directamente a partir do respectivo titular, de forma presencial, por 

correio electrónico, telefone ou carta (registos e documentos sujeitos ao cumprimento do RGPD).  
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A recolha de dados pessoais pode ainda decorrer, em situações excepcionais, e sempre em acordo e visando as 

actividades das empresas do grupo e com vista i) ao cumprimento de obrigações legais, contratuais ou ii) à 

verificação e enriquecimento das bases de dados do grupo HRV, através de fontes autorizadas legalmente para 

o efeito ou a quem tenha sido consentida a transmissão, e ainda através de bases de dados disponibilizadas 

publicamente. 

 

5. Prazo e forma de Conservação dos Dados 

A HRV conserva os dados pessoais das suas partes interessadas, e bem assim das empresas do grupo HRV, em 

formato digital (quer integrados na plataforma e sistema de gestão de pessoal PHC, quer em arquivo 

identificado e de acesso restrito, em servidor sob sua gestão e responsabilidade) e físico (em dossiers 

identificados, em local de acesso, igualmente, restrito). 

A HRV mantém o arquivo destes dados pelo período mínimo exigido para cumprir com obrigações legais 

aplicáveis, designadamente de dez anos para cumprimento à obrigação legal de arquivo de toda a 

documentação de escrita comercial, sem prejuízo de outros prazos previstos na legislação em vigor, 

nomeadamente em matéria fiscal, contabilística e de responsabilidade contratual.  

Os dados pessoais das partes interessadas serão mantidos durante este período, a menos que sejam exercidos 

os direitos a retirar o consentimento prestado ou o de eliminação. 

 

6. Fundamento para o Tratamento de Dados 

A HRV procede ao tratamento de dados apenas visando o âmbito e limites das actividades desenvolvidas pelas 

empresas do grupo. Nomeadamente, 

 Gestão Administrativa, Contabilística e Fiscal: onde se inclui o tratamento de dados necessários ao 

processamento de salários e outras retribuições (se aplicável), ao processamento de recibos, facturas, 

guias de transporte ou outros documentos contabilístico-fiscais; está aqui incluído o tratamento de 

dados para efeitos declarativos (nomeadamente, junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, Instituto 

da Segurança Social, Autoridade para as Condições do Trabalho, Fundo de Compensação do Trabalho 

e Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho, Direcção Geral do Emprego e das relações do 

Trabalho (RU) e de todos os organismos, de natureza pública ou privada, junto dos quais a HRV ou as 

empresas que integram o grupo, por cumprimento legal e/ou contratual, se encontre obrigada a 

transmitir os referidos dados); 

 Gestão de Recursos Humanos: o que inclui o tratamento de dados no âmbito do processo de 

recrutamento e selecção de pessoal, o processamento de remunerações, a gestão da formação 

profissional, a gestão de carreira, a gestão de sanções disciplinares, a gestão e aplicação das regras 
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referentes à medicina no trabalho e, bem assim, a gestão e aplicação das regras de Higiene e 

Segurança no Trabalho, o controlo de horário e assiduidade, eventuais controlos de comunicações 

electrónicas, acessos à internet e chamadas telefónicas incluindo, com prévio conhecimento, gravação 

de voz) e ainda controlo de alcoolemia e psicotrópicos (nos termos legais e quando aplicável). 

 Gestão Comercial: o que inclui, além de outros, a gestão e execução de contratos, acordos, protocolos, 

parcerias ou quaisquer outros relacionados com as necessidades das partes interessadas do grupo 

HRV, a gestão de dados visando a publicitação e marketing dos serviços e produtos, respectivamente, 

prestados e comercializados, pelas empresas que integram o grupo HRV.  

 

7. Partilha e Comunicação dos Dados 

A HRV comunica ou transfere em parte ou na sua totalidade os dados pessoais das partes interessadas das 

empresas do grupo HRV, desde logo, às empresas integrantes do grupo HRV, e também a entidades públicas ou 

privadas sempre que tal decorra de obrigação legal e/ou seja necessário para cumprimento de contrato.  

Visando, ainda, o cumprimento dos fins acima identificados, a HRV ou qualquer outra empresa integrante do 

HRV, poderá transmitir os dados pessoais, entre outros, nos seguintes casos: 

a. A Entidades subcontratadas por empresas do grupo HRV, designadamente, para a prestação de 

serviços de correio e transporte de documentos, serviços IT, serviços de comunicação digital e 

marketing (quando e onde necessário); 

b. A empresas Seguradoras no âmbito da gestão de seguros, o que inclui a contratação e a gestão de 

contratos de seguros, a gestão de processos de sinistros ou ocorrências, incluindo a transmissão a 

eventuais parceiros/intermediários (ex. mediadores de seguros e peritos de seguros); 

c. A parceiros técnicos e/ou comerciais, de natureza pública (Câmaras de comércio, Associações 

Empresariais, Institutos de Ensino, Politécnicos, etc.) ou privada, nomeadamente, empresas de 

consultoria, assessoria (técnica, de gestão, de produção, de logística, fiscal, jurídica ou outra), 

entidades bancárias (quando e onde necessário); 

d. A órgãos oficiais, nomeadamente, a Embaixadas ou Serviços Consulares, sempre que necessário ao 

desenvolvimento de actividades das empresas do grupo HRV; 

e. A outros órgãos de carácter oficial, a órgãos judiciais, notários, solicitadores e advogados, no âmbito 

de qualquer processo e/ou litígio existente entre as partes ou de outro em que a transmissão decorra 

de obrigação processual ou legal. 
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8. Direitos dos Titulares dos Dados 

Aos titulares dos direitos - as partes interessadas – são reconhecidos, de acordo com as normas aplicáveis, os 

seguintes direitos: 

 

a. DIREITO À INFORMAÇÃO E ACESSO 

As partes interessadas poderão obter, a qualquer momento, informação relativa à gestão e ao 

tratamento dos respectivos dados pessoais, incluindo informação sobre o seu arquivo e, bem assim, 

obter cópia dos mesmos. 

b. DIREITO À RECTIFICAÇÃO 

As partes interessadas podem, em qualquer momento, solicitar a rectificação ou actualização dos 

respectivos dados dados pessoais. 

c. DIREITO AO APAGAMENTO  

As partes interessadas podem solicitar, em qualquer altura, o apagamento dos seus dados pessoais, 

sempre e na exacta medida do legalmente admissível. 

d. DIREITO À LIMTAÇÃO 

As partes interessadas pode requerer a limitação do tratamento dos seus dados pessoais. 

e. DIREITO À OPOSIÇÃO 

As partes interessadas podem opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais, nomeadamente com 

base em interesses legítimos, por motivos relacionados com a sua situação particular. O titular pode 

opor-se a qualquer momento, quando os dados forem tratados para efeitos de marketing directo, 

incluindo a definição de perfis relacionada com a referida comercialização directa. 

f. PORTABILIDADE 

As partes interessadas, sempre que legalmente admissível, têm o direito à devolução dos dados 

pessoais que lhe digam respeito e tenham fornecido à HRV ou a qualquer empresa que integre o 

grupo HRV. Quando tal se justifique e seja tecnicamente possível, as partes interessadas podem 

solicitar a transferência dos referidos dados para um outro terceiro, responsável pelo tratamento. 

g. RETIRADA DO CONSENTIMENTO 

Em todos os casos em que as partes interessadas tenham dado o seu consentimento para o 

tratamento de dados pessoais, pode o mesmo ser retirado pelos respectivos titulares. 
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h. DIREITO A RECLAMAR 

Às partes interessadas é, ainda, reconhecido o direito de reclamação sobre o tratamento de dados. A 

reclamação pode ser dirigida directamente à HRV ou a outra empresa integrante do grupo, para os 

contactos abaixo indicados, ou pode ser concretizada junto da Comissão Nacional de Protecção de 

Dados ou outra entidade de controlo a quem venha a ser atribuída esta competência. 

 

Em qualquer das situações acima designadas, o titular dos dados deverá proceder à respectiva identificação, 

realizando o pedido por escrito para os contactos abaixo mencionados. 

 

9. Violação de Dados Pessoais 

Em caso de violação de dados pessoais a HRV notificará esse facto à Comissão Nacional de Protecção de Dados 

nos termos e condições legais. Se essa violação for susceptível de implicar um elevado risco para os direitos e 

liberdades do titular comunica-lhe esse facto, nos termos e condições previstos na lei. 

 

10. Contactos 

A HRV – EQUIPAMENTOS DE PROCESSO, S.A., a HRV – TRABALHOS ELÉCTRICOS, S.A. e a VERISTEEL, S.A. não se 

encontram obrigadas a ter Encarregado de Proteção de Dados (“DPO”), nos termos do RGPD.  

Neste sentido, qualquer questão relacionada com a proteção de dados pessoais, onde se inclui o exercício dos 

direitos aqui referidos e, bem assim, dos que decorrem das leis e regulamentos em vigor, deve contactar as 

empresas através dos seguintes contactos: 

Denominação e NIPC da empresa do grupo:  

HRV – EQUIPAMENTOS DE PROCESSO, S.A., NIPC 501 299 947; 

HRV – TRABALHOS ELÉCTRICOS, S.A., NIPC 509 178 669; ou, 

VERISTEEL, S.A., NIPC 509 178 685. 

Sede social e morada para correspondência: 

Rua da Finlândia, Lote 46, Zona Industrial Casal do Lebre,  

2430-028 Marinha Grande, Portugal 

Telefone e Correio-electrónico:  

Tel. +351 244 830 180 

E-mail geral: geral@hrv.pt  

mailto:geral@hrv.pt
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Para qualquer uma das situações referidas no presente documento, ou outras relacionadas com a Protecção de 

Dados Pessoais e cumprimento do Regulamento Geral de Protecção de Dados, os dados de contacto da 

Comissão Nacional de Protecção de Dados estão disponíveis em www.cnpd.pt.  

 

11. Divulgação 

A presente Política de Privacidade e Protecção de Dados Pessoais é disponibilizada fisicamente nos locais 

habituais. Será disponibilizada, ainda, no site da HRV www.hrv.pt e noutras plataformas ou condições, 

mediante avaliação da respectiva necessidade e conveniência. 

Qualquer alteração que venha a ser realizada ao presente documento, fará parte integrante de uma nova 

versão, a qual será numericamente identificada.  

… 

 

http://www.cnpd.pt/
http://www.hrv.pt/

