Aviso de proteção de dados para o processo de gestão dos
candidatos no Grupo Bosch
Queremos que faça parte da nossa equipa

Nesta política de privacidade informamo-lo da forma como tratamos os seus dados pessoais
no contexto da gestão do processo da sua candidatura a um emprego dentro do Grupo Bosch
(adiante designada por Bosch ou nós). Além disso, informamo-lo sobre os seus direitos ao
abrigo das leis de proteção de dados aplicáveis.

Bosch respeita a sua privacidade

A proteção da sua privacidade durante o tratamento de dados pessoais é uma parte
fundamental da nossa política corporativa. Os dados pessoais são tratados de forma
confidencial e de acordo com as disposições legais.
A proteção de dados e a segurança da informação fazem parte da nossa política empresarial.

Responsável
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais será a entidade jurídica do Grupo
Bosch a quem envia a sua candidatura para uma vaga disponível. Encontrará os dados de
contacto do responsável no anúncio de trabalho no sistema de gestão da aplicação.

Categorias de dados pessoais sujeitos a tratamento

Pertencem em particular à categoria de dados pessoais sujeitos a tratamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dados principais (por exemplo: nome, data de nascimento, nacionalidade, residência)
Documentos (por exemplo: documentos de formação, certificados, documentos relativos
à saúde)
Dados de estágios / formação académica (por exemplo: dados sobre habilitações
literárias, qualificações de formação profissional)
Dados de pagamento (por exemplo: conta bancária para custos de viagem)
Dados organizacionais no caso de candidaturas internacionais (por exemplo: número de
colaborador, centro de custo, departamento)
Dados de comunicação (por exemplo: e-mail, telefone (móvel), utilizador de tecnologia de
informação em casos de candidaturas internacionais)
Gravações audiovisuais nos processos de seleção, por exemplo, para o Juniors Manager
Program (JMP)
Dados de protocolo/registo resultantes da utilização de sistemas de tecnologia de
informação

Também tratamos categorias especiais de dados especiais, de acordo com o artigo 9, seção
1 do RGPD, como dados relativos a saúde ou filiação sindical.

Finalidade do tratamento e bases legais

Tratamos os seus dados pessoais em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção
de Dados da União Europeia (RGPD), das leis nacionais de proteção de dados, assim como
qualquer outra lei nacional aplicável.
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O tratamento de dados pessoais tem lugar durante o processo de gestão do candidato,
especialmente com o objetivo de preparar um vínculo laboral com uma entidade jurídica do
Grupo Bosch.
A principal base jurídica legal para este fim é o artigo 6.1.b) do RGPD em conjunto com as
leis nacionais de proteção de dados (" para tomar medidas a pedido do interessado antes da
formalização de um contrato de trabalho").
As outras bases legais são:
- Art.º 6.1.a) do RGPD (consentimento) em conjunto com as leis nacionais de proteção de
dados, por exemplo, para a candidatura a uma comunidade Bosch como parte integrante do
sistema de gestão de candidaturas.
- Art.º 6.1.f) do RGPD (interesse legitimo). Equilibraremos sempre os nossos interesses
legítimos (por exemplo, avaliações de recursos humanos tais como monitorização pessoal,
relatórios analíticos) com o seu interesse em proteger os seus dados pessoais, de acordo
com as disposições legais.
Se categorias especiais de dados pessoais forem tratadas de acordo com o Artigo 9,
parágrafo 1 do RGPD em conjunto com as leis nacionais de proteção de dados (por exemplo,
dados relativos à saúde, filiação sindical), este processo será realizado de acordo com o
Artigo 9.2.b) do RGPD em conjunto com as leis nacionais de proteção de dados. Além disso,
poderá ser necessário tratar os seus dados de saúde a fim de avaliar a sua capacidade de
para ocupar a vaga em questão, de acordo com o artigo 9.2.h) do RGPD em conjunto com
as leis nacionais de proteção de dados.

Menores

Esta plataforma de gestão de candidatos não está destinada a menores de 16 anos.

Fontes dos dados pessoais

Regra geral, os dados pessoais são obtidos diretamente através do próprio candidato durante
o processo de recrutamento.
A forma mais fácil de candidatar-se a uma vaga na Bosch é inscrever-se diretamente a cada
vaga publicada no nosso portal de emprego. A sua candidatura será avaliada de acordo com
os nossos processos internos. Tem a possibilidade de nos enviar os seus dados através da
ligação a uma rede social, por uma entrada manual e/ou realizando o upload do seu CV.
As candidaturas em papel são introduzidas manualmente no nosso sistema de gestão de
candidaturas. Irá receber um e-mail com indicações para ativar a sua candidatura, quando
esta for colocada manualmente no sistema. Se não ativar a sua candidatura no prazo de 30
dias, os seus dados serão eliminados do nosso sistema de gestão, sendo excluído do
processo de seleção.
Pode submeter a sua candidatura através dos seus contatos pessoais no Grupo Bosch. Para
tal, deverá entregar a respetiva candidatura ao colaborador do Grupo, que irá inseri-la no
sistema de gestão de candidaturas. Posteriormente, receberá um e-mail com indicações para
ativar a sua candidatura. Se não for ativada, a sua candidatura será eliminada 30 dias após
ter sido submetida e os seus dados serão eliminados do nosso sistema de gestão de
candidaturas, sendo excluído do processo de seleção.
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A equipa da Bosch que analisar a sua candidatura conseguirá verificar que a mesma foi
submetida por um colaborador da Bosch. Este colaborador poderá ver o estado da sua
candidatura, mas não conseguirá ver detalhes acerca da mesma.
Iremos mantê-lo informado acerca do estado da sua candidatura via e-mail.
Durante o processo de candidatura, poderá receber alertas por e-mail acerca de outras vagas
disponíveis que poderão ser do seu interesse.
Quando posições particularmente sensíveis precisarem de ser preenchidas, poderão ser
necessárias verificações adicionais da sua candidatura e dos seus dados de habilitação. O
resultado desta verificação será documentado no seu sistema de gestão do processo de
candidatura. Se existir esta necessidade de verificação, esta informação será claramente
publicada na oferta de emprego. Estes controlos são efetuados em conformidade com os
regulamentos de proteção de dados. Para este propósito utilizam-se unicamente prestadores
de serviços cuidadosamente selecionados.

Participação em eventos de recrutamento

Algumas empresas do Grupo Bosch organizam eventos especiais para reunir candidatos para
vários anúncios de emprego semelhantes. Existem páginas especiais em várias plataformas
que fornecem informações sobre o conteúdo do processo de recrutamento. Pode participar
nestes processos de seleção introduzindo a sua candidatura através da ligação criada
especificamente para o efeito.

Destinatários dos seus dados pessoais

- Dentro de uma entidade legal do Grupo Bosch
Apenas as pessoas e organizações autorizadas (por exemplo, supervisor, Recursos
Humanos, representantes dos colaboradores) dentro da entidade legal do Grupo Bosch,
receberão os seus dados pessoais para os fins de processamento mencionados
anteriormente.
- Outras entidades legais dentro do Grupo Bosch
As pessoas e organizações autorizadas anteriormente mencionadas podem pertencer a
outras entidades legais dentro do Grupo Bosch são também responsáveis pelos dados. Os
seus dados pessoais podem ser transferidos para estas pessoas para qualquer empresa do
Grupo Bosch em todo o mundo.
Em caso de ser selecionado, os seus dados serão transferidos do nosso sistema de gestão
de candidaturas para o sistema de administração de Recursos Humanos. Neste processo, os
seus dados serão transferidos para uma entidade legal diferente e será processado
posteriormente como dados de empregado. A transferência dos seus dados pessoais para
outras entidades legais do Grupo Bosch terá lugar com o objetivo de cumprir obrigações
contratuais e legais como empregador, bem como o nosso legítimo interesse em organizar
os nossos procedimentos internos (partilha de serviços, transferências ou relocalizações
entre entidades legais).
- Destinatários fora do Grupo Bosch
Poderemos transferir os seus dados pessoais a outros destinatários fora do Grupo Bosch, se
tal for necessário para a candidatura, se nós ou os terceiros tiverem um interesse legítimo na
transferência dos dados ou se tiver dado o seu consentimento. Poderá encontrar os detalhes
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das bases legais para o tratamento na secção denominada “Finalidade do tratamento e bases
legais”.
- Responsáveis de tratamento
Utilizamos os serviços de fornecedores externos para cumprir com as nossas obrigações
contratuais e legais. Na medida em que estes prestadores de serviços tratam os dados
pessoais em nosso nome, celebrámos com os mesmos, os contratos exigidos pela lei de
proteção de dados.
Estas empresas de serviços são selecionadas cuidadosamente e supervisionadas com
regularidade, prestando especial atenção ao nível de segurança e ao uso de medidas
técnicas e organizativas adequadas à proteção dos dados pessoais que conservam.
Exigimos a todas as empresas de serviços com as quais trabalhamos que respeitem a
confidencialidade e cumpram as suas obrigações legais.
Informamos que, quando nos referimos a empresas de serviços, estas também podem ser
outras empresas do Grupo Bosch.
No Anexo 1, encontrará uma lista dos nossos prestadores de serviços e contratantes com os
quais temos relações comerciais regulares.

Transferência a destinatários fora do Espaço Económico Europeu (EEE)

Se transmitirmos dados pessoais a contratantes, prestadores de serviços ou a empresas do
grupo fora do Espaço Económico Europeu (EEE), a transmissão só ocorrerá, se a Comissão
Europeia tiver confirmado existir em relação ao país terceiro um nível adequado de proteção
de dados ou outras garantias de proteção de dados apropriadas (por exemplo, regras ou
regulamentos de proteção de dados internos da empresa ou cláusulas contratuais-padrão da
União Europeia) ou existe uma base legal que autoriza a transferência.
Pode obter do responsável pelo tratamento de dados pessoais uma lista dos destinatários em
países terceiros e uma cópia das disposições específicas acordadas para garantir níveis
adequados da proteção de dados. Para este propósito, queira contactar com o responsável
mencionado anteriormente.
No caso de ser necessária uma transferência para destinatários fora do Espaço Económico
Europeu para a execução/ exercício ou defesa de ações judiciais, tal deverá ser feito em
conformidade com o Art. 49 nº. 1 e) do RGPD.

Duração do armazenamento

Apagaremos os seus dados pessoais assim que deixem de ser necessários para as
finalidades acima referidas ou se não houver interesse legítimo no seu armazenamento. As
suas informações pessoais serão armazenadas durante o tempo a que estejamos legalmente
obrigados.
Os seus dados pessoais são armazenados se formos legalmente obrigados a fazê-lo ao
abrigo da legislação nacional aplicável.
Após a conclusão do processo de seleção (por exemplo, porque a sua candidatura foi
rejeitada para o processo ou porque retirou o seu consentimento), apagaremos os seus dados
no final do prazo legalmente estabelecido.
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Segurança

A Bosch toma todas as medidas técnicas e organizativas necessárias para assegurar um
nível adequado de proteção dos dados que tratamos, especialmente no que diz respeito aos
riscos de destruição acidental e ilícita, manipulação, perda, alteração, divulgação ou acessos
não autorizados.
As nossas medidas de segurança são melhoradas constantemente, acompanhando o
desenvolvimento tecnológico.

Direitos do utilizador ou afetado

Para fazer valer os seus direitos, utilize as informações na secção "Contacto". Por favor,
assegure-se de que podemos identificá-lo sem ambiguidades.
•

Direito à informação e de acesso: Assiste-lhe o direito de obter da nossa parte
informações relativas ao tratamento dos seus dados pessoais. Para o efeito, poderá
exercer o direito de acesso aos seus dados pessoais por nós tratados.

•

Direito de retificação e ao apagamento: Tem o direito de obter a retificação, sem
demora injustificada, dos dados pessoais inexatos que tratemos e tendo em conta a
finalidade do tratamento, tem também o direito a que sejam completados os dados
pessoais que estejam incompletos. Também pode exigir a eliminação dos seus dados
pessoais, sempre e quando sejam cumpridos os requisitos legais necessários e que não
exista qualquer obrigação legal da nossa parte de os guardar.
Sempre que o acesso a estes dados não seja necessário, poderá solicitar a limitação do
tratamento dos seus dados pessoais

•

Direito à limitação do tratamento: Na medida em que se encontrem verificados os
requisitos legais, pode exigir-nos a restrição do tratamento dos seus dados pessoais.

•

Direito de oposição ao tratamento dos dados pessoais com base em interesse
legitimo ou interesse público: Para além disso, tem o direito de se opor a qualquer
momento a que tratemos os seus dados com base num interesse legítimo ou publico.
Neste caso, os seus dados pessoais deixarão de ser tratados, salvo se existirem
disposições legais que exijam o tratamento dos dados ou caso consigamos demonstrar
razões imperiosas dignas de proteção que prevaleçam sobre os seus direitos e
interesses.

•

Direito de portabilidade de dados: Adicionalmente, poderá exercer o direito a receber
os dados que tenha colocado à disposição num formato estruturado, de uso corrente, que
permita a leitura pelo computador ou, se for tecnicamente viável, exigir a transferência de
tais dados a um terceiro.

•

Retirada do consentimento: Na medida em que nos tenha dado o consentimento para
o tratamento dos seus dados pessoais, poderá em qualquer altura o revogar com efeito a
partir dessa data. A legalidade do tratamento dos seus dados até à revogação permanece
inalterada.
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Direito de interposição de recurso junto da autoridade de supervisão
Tem o direito de apresentar reclamações perante as Autoridades competentes. Para tal,
pode dirigir-se às autoridades de proteção de dados competentes da sua cidade ou região,
ou às autoridades de proteção de dados competentes para a Bosch, isto é:
Comissão Nacional de Proteção de Dados
Av. D. Carlos I, 134 - 1.º
1200-651 Lisboa / Portugal
Tel: +351 213928400 / Fax: +351 213976832 / e-mail: geral@cnpd.pt
www.cnpd.pt

Aviso de alteração das medidas de proteção de dados

Reservamo-nos o direito de alterar as nossas medidas de segurança e de proteção de dados
sempre que seja necessário devido ao desenvolvimento técnico. Nestes casos, adaptaremos
também as respetivas políticas de proteção de dados. Por isso, queira por favor ter em conta
a versão atual do nosso aviso de proteção de dados para o processo de gestão de candidatos
do Grupo Bosch indicado no anúncio de emprego.

Contacto

Caso deseje, poderá entrar em contato com o nosso responsável pela Proteção de dados do
grupo através do seguinte endereço:
Data Protection Officer
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart (Alemanha)
E-Mail: dpo@bosch.com
Para exercer os seus direitos, por favor utilize a seguinte ligação:
https://request.privacy-bosch.com/.
Em caso de a entidade jurídica a que se refere o seu pedido não pode ser selecionado na
ligação anterior, ou em qualquer caso para notificar um incidente de proteção de dados, por
favor utilize a seguinte ligação:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng.

Data efetiva
Abril 2021
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Anexo 1
Prestadores de Serviços
SmartRecruiters GmbH
Dircksenstrasse 47
10178 Berlin, Germany
SmartRecruiters SP. Z o.o.
Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poland
SmartRecruiters Inc.
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104,
USA
Viasto GmbH
Badstr. 20, 13357 Berlin
Deutschland
Signum GmbH
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Germany
Amazon Web Services Inc.
10 Terry Avenue
North Seattle, WA 98109-5210, USA
SendGrid Inc.
1801 California Street
Suite 500
Denver, Colorado 80202, USA
Text Kernel BV
Nieuwendammerkade 28A17
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB
The Netherlands
I.K. Hofmann Projektmanagement GmbH
Lina-Ammon-Str. 19
90471 Nürnberg
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Tipo de tratamento de dados
Provisão e desenvolvimento continuo da
plataforma na nuvem (software como
serviço) para o tratamento acima
mencionado.
Tratamento dos dados pessoais facultados.

Tratamento de dados
entrevistas por vídeo.

pessoais

de

Tratamento de dados pessoais para a
verificação da formação.
Fornecimento e gestão das infraestruturas
técnicas para a plataforma na nuvem.
Tratamento de comunicações por e-mail
entre a Bosch e o candidato ao emprego.

Criação, gestão e desenvolvimento continuo
de uma plataforma de leitura de curriculum.

Tratamento de dados pessoais de vídeos de
entrevistas/ processos de seleção.

