Politica de Privacidade

A Vidigal Silva & Carlos Silva-Contabilidade e Consultoria Fiscal,Lda, doravante designada por
VCSILVA, assume como missão fundamental o compromisso com as regras de privacidade e
proteção de dados pessoais dos seus clientes, fornecedores, colaboradores e demais entidades
e pessoas com quem se relaciona.
Nesse sentido a VCSILVA apresenta a sua Politica de privacidade, na qual damos conhecimento
como tratamos os dados pessoais e quais dos direitos de quem connosco se relaciona.
A VCSILVA como entidade idónea e responsável, há muito que tem como especial foco a
proteção e privacidade dos dados a que tem acesso, desenvolvendo internamente mecanismos
para que os mesmos estejam seguros e não sejam indevidamente ou abusivamente utilizados.
A navegação pelo nosso sitio da internet vcsilva.pt não implica o fornecimento de dados
pessoais .
A VCSILVA disponibiliza através do seu site apenas um formulário de contacto, utilizável
voluntariamente pelo respetivo utilizador e tratado pela VCSILVA apenas para os fins ai previstos
- o contacto futuro para eventual contratualização de serviços ou esclarecimento de quaisquer
dúvidas.
São adotados pela VCSILVA várias medidas de segurança para proteção de dados
disponibilizados pela via do sítio da internet de forma a não permitir a sua difusão, perda, uso
indevido, alterações, tratamento ou acesso não autorizado, ou qualquer outra forma de
tratamento ilícito.
Responsabilidade pelo tratamento de dados
Vidigal Silva & Carlos Silva-Contabilidade e Consultoria Fiscal,Lda
Contribuinte e número único de registo na conservatória comercial de Évora 502703652
Praceta de Angola,10 A Évora
Telefone : 266757120

mail: geral@vcsilva.pt

Dados pessoais
São considerados dados pessoais toda e qualquer informação relativa a uma pessoa viva,
identificada ou passível de ser identificada, direta ou indiretamente, nomeadamente por
referência a identificador. São exemplos de identificadores o nome, nºs de identificação,
identificadores por via eletrónica, dados de localização e/ou um ou mais elementos específicos
da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social da pessoa
singular.
Como e quando são recolhidos dados pessoais :
- Quando subscreve a newsletter VCSILVA, por mail ou através do nosso site, recolhemos
dados com base no seu consentimento;
- Quando preenche os campos do formulário de contacto no nosso site;
- Quando solicita a inscrição ou participa nos eventos promovidos pela VCSILVA;
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- Quando nos envia uma candidatura para trabalhar na VCSILVA em qualquer processo
de recrutamento aberto por esta ou voluntariamente para o nosso mail ou
correspondência para os nossos escritórios;
Fundamento legal e finalidade do tratamento de dados pessoais
Os fundamentos que legitimam o tratamento dos seus dados pessoais pela VCSILVA são os
seguintes:
Consentimento: Os seus dados pessoais podem ser tratados mediante manifestação de
vontade, livre, específica, informada e explícita, nos termos da qual aceita, mediante declaração,
ou ato positivo e inequívoco, que os seus dados pessoais sejam tratados pela VCSILVA. Iremos
pedir o seu consentimento para o envio de newsletter, convites para eventos por nós
organizados e envio de comunicações relacionadas com a atividade geral da VCSILVA e de
carater informativo pontual. Relativamente a candidaturas à empresa, pediremos o seu
consentimento para manter os seus dados recolhidos para serem considerados por prazo
superior a um ano em candidaturas futuras.
Interesse legítimo: os seus dados pessoais podem ser necessários para a realização de
determinadas atividades, relacionadas com o trabalho e âmbito da VCSILVA, nomeadamente
para efeitos de recrutamento. Iremos tratar os seus dados com base em interesse legítimo,
exceto nos casos em que prevaleçam os seus direitos de privacidade e proteção de dados, de
modo a dar resposta a candidaturas e pedidos de contacto da sua parte. Quando preenche os
campos do formulário de contacto no nosso site, recolhemos os dados necessários para dar
resposta aos seus pedidos, com base no nosso interesse legítimo ou diligências pré-contratuais.
No âmbito da prestação de serviços efetuada pela VCSILVA: trataremos os seus dados
pessoais, na medida do estritamente necessário à prestação de serviços de contabilidade,
consultoria fiscal e gestão administrativa dos recursos humanos.
Prazo de Conservação dos seus dados pessoais
A VCSILVA conserva os seus dados pessoais apenas durante o período estritamente necessário
à prossecução da finalidade para a qual estes foram recolhidos.
O tratamento de dados pessoais (nome, morada, correio eletrónico e telefone), para efeito de
informação sobre os nossos eventos e envio de convites para os mesmos, bem como newsletters
e outras publicações de carater informativo, serão conservados pelo prazo de dez anos e não
serão partilhados com terceiros, garantindo-lhe os direitos previstos na lei incluindo o direito de
acesso, retificação e oposição ao tratamento dos seus dados para efeitos de marketing direto.
No que diz respeito à informação sobre candidatos:
- Caso se tenha candidatado a um processo de recrutamento em curso, recolhemos os seus
dados pessoais, fornecidos no seu Curriculum Vitae, com base no nosso interesse legítimo, como
intuito de responder às necessidades inerentes ao processo de recrutamento e seleção. Assim,
iremos manter o seu Curriculum Vitae, apenas durante o processo de recrutamento e seleção a
que se candidata, eliminando-o logo de seguida.
- Caso esteja a apresentar uma candidatura espontânea, recolhemos os seus dados pessoais
fornecido no seu Curriculum Vitae, com base no nosso interesse legítimo, durante um período
de doze meses, durante o qual o iremos considerar para eventuais oportunidades que surjam
tendo em conta o seu perfil.
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Caso nos dê o seu consentimento poderemos manter o seu Curriculum Vitae por períodos de
até 2 anos.
Uma vez atingido o prazo máximo de conservação, os dados pessoais serão anonimizados de
forma irreversível, podendo estes ser conservados, ou serão destruídos de forma segura.
Transmissão dos seus dados
A VCSILVA compromete-se a apenas transmitir os seus dados pessoais quando necessários para
as finalidades descritas, nomeadamente para o envio da newsletter ou outras comunicações por
si autorizadas.
Direitos dos titulares
Os titulares dos dados pessoais são informados que têm o direito de solicitar à VCSILVA o acesso
aos seus dados pessoais, bem como a sua retificação, eliminação, limitação do tratamento no
que disser respeito ao titular dos dados, ou do direito de se opor ao tratamento, bem como do
direito à portabilidade dos dados, e ainda o direito de retirar o consentimento em qualquer
altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento
previamente atribuído. Têm ainda o direito de apresentar reclamação a uma autoridade de
controlo, ou o direito à ação judicial contra a autoridade de controlo ou o responsável pelo
tratamento.
Propriedade Intelectual
Todos os dados contantes da newsletter e conteúdo do site da VCSILVA, assim como logotipos,
marcas desenhos, imagens, material audiovisual, é propriedade da VCSILVA e está protegido nos
termos gerais de direito e pela legislação nacional e internacional em matéria de proteção da
propriedade intelectual. Não é permitido, exibir, reproduzir, modificar, transmitir, ou usar o
conteúdo dos mesmos para qualquer finalidade sem o prévio consentimento da VCSILVA.
Cookies
As cookies são ficheiros armazenados no browser do utilizador quando este visita um site.
Esta informação é apenas utilizada para uma navegação mais eficiente.
Os cookies não são utilizados para recolha de dados pessoais.
Segurança dos dados
A VCSILVA dispõe de procedimentos internos de natureza técnica e organizativa com o objetivo
de evitar quebras de segurança e o acesso indevido a dados pessoais, bem como a respetiva
destruição ou uso ilícito.
Os colaboradores da VCSILVA estão obrigados a sigilo e confidencialidade consubstanciado em
acordo interno que visa, primordialmente, a segurança e privacidade de todos os dados na posse
da empresa.
Os prestadores de serviços da VCSILVA são entidades idóneas e responsáveis e que garantem
também elas o claro e inequívoco cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD).
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