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DECLARAÇÃO PARA RECOLHA DE DADOS PESSOAIS 

CANDIDATURA DE EMPREGO ONLINE 

 
Ao submeter a sua candidatura, o Candidato declara e autoriza expressamente que, para efeitos 

exclusivos de Recrutamento e Seleção, bem como utilização em futuros processos de recrutamento na 

F.Rego – Corretores de Seguros, S.A. (NIPC 500887713), os seus dados pessoais – nomeadamente os 

dados relativos a identificação, contato, nacionalidade, data de nascimento, informação constante do 

curriculum vitae, certificado de habilitações literárias e formação profissional – serão tratados pela F. 

REGO – Corretores de Seguros, S.A., atuando esta como “Responsável pelo Tratamento de Dados” ou 

“Responsável Conjunto pelo Tratamento de Dados Pessoais” na aceção do Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (doravante designado RGPD). A legitimidade para o tratamento dos dados pessoais 

em causa, assenta no cumprimento de obrigações legais por parte da F. REGO – Corretores de Seguros, 

S.A., em diligência pré-contratuais, bem como na declaração de consentimento ora prestado. Nos 

termos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Candidato pode, a qualquer 

momento, retirar o consentimento ora concedido, sem que tal prejudique ou ponha em causa a 

licitude do tratamento de dados efetuado durante o consentimento validamente conferido. Os dados 

pessoais serão conservados apenas pelo período mínimo necessário às finalidades que motivaram a 

sua recolha ou o seu posterior tratamento. Sem prejuízo, os dados pessoais do Candidato não 

selecionado serão conservados pelo prazo de 1 ano após a sua entrega, salvo se por legislação 

específica ou processo judicial sejam necessários conservar por período superior. Os dados pessoais 

do Candidato poderão ser partilhados com outros destinatários, onde se incluem: Organizações e/ou 

empresas afiliadas à F. REGO – Corretores de Seguros, S.A., desde que respeitem uma política 

equivalente em matéria de proteção de dados pessoais, bem como Subcontratantes que prestem 

determinados serviços relacionados com os dados pessoais do Candidato sob a cobertura de um 

subcontrato e com o único objetivo de prestarem assistência técnica, nomeadamente empresas de 

recursos humanos, tendo o Candidato direito de acesso aos seus dados pessoais e a sua retificação, 

apagamento, limitação do tratamento, à portabilidade dos seus dados (quando aplicável), a solicitar 

esclarecimentos e/ou opor-se ao processamento de dados pessoais, devendo esses direitos ser 

exercidos junto do Departamento de Recursos Humanos da F. REGO – Corretores de Seguros, S.A. 

através do correio eletrónico rh@frego.pt. O Candidato declara ainda ter tomado conhecimento de 

que tem direito de apresentar reclamação à autoridade de supervisão. 
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 

Ao submeter a sua candidatura, declara conhecer e aceitar, sem reservas, a recolha e tratamento dos 

meus dados pessoais por parte da F. REGO – Corretores de Seguros, S.A., para as finalidades constantes 

e nos termos da Política de Privacidade. 

https://frego.pt/pt/politica-de-privacidade/

