DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA PROCESSO DE SELEÇÃO E
RECRUTAMENTO

Eu, __________________________________ (nome completo), autorizo o UNINOVA- Instituto de
Desenvolvimento de Novas Tecnologias a proceder à recolha, utilização, registo e tratamento dos meus
dados pessoais fornecidos no âmbito da minha candidatura ao processo de recrutamento em curso, nos
termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD).
Declaro, ainda, que fui informado(a) das seguintes questões:
1. Finalidades da recolha dos dados
Ao submeter a sua candidatura, o candidato deve fornecer os dados estritamente necessários ao
respetivo processo, nos termos do aviso de abertura do procedimento. O UNINOVA apenas solicita o
fornecimento de dados relevantes para efeitos de recrutamento, excluindo outro tipo de dados.
Os dados pessoais recolhidos são utilizados e tratados apenas para a finalidade de recrutamento, no
âmbito dos concursos, tendo como finalidade o recrutamento, condução dos processos de
classificação e seleção dos candidatos, de acordo com as normas do concurso. Em caso de seleção,
podem ser solicitados dados pessoais adicionais, que são necessários para a realização do contrato e
transmissão obrigatória de dados a entidades oficiais.
2. Responsável pelo tratamento dos dados pessoais
O UNINOVA- Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, pessoa coletiva nº 501 797 173, com
sede no Campus da Caparica, Quinta da Torre, 2829-516 Caparica, é o responsável pelo tratamento
dos dados pessoais.
3. Tratamento e armazenamento dos dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos são armazenados numa base de dados de acesso exclusivo aos
colaboradores do UNINOVA que participam no processo de classificação e seleção.
4. Acesso aos dados pessoais
As autorizações de acesso aos dados pessoais, concedidas aos colaboradores do UNINOVA que
participam no processo de classificação e seleção, são registadas e controladas.
5. Direitos do titular dos dados pessoais
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O titular dos dados tem, designadamente, os seguintes direitos em termos de proteção de dados
pessoais: direito de acesso, direito de retificação, direito de apagamento, direito de limitação do
tratamento, direito de portabilidade, direito de oposição e direito de não ficar sujeito a decisões
automatizadas. A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com
base no consentimento previamente dado.
Para exercer os seus direitos deverá contactar o UNINOVA através do email gestprojuni@uninova.pt
ou por carta, para a seguinte morada: Campus da Caparica, Quinta da Torre, 2829-516 Caparica
6. Conservação dos seus dados pessoais
Os dados pessoais recolhidos pelo UNINOVA são armazenados pelo período de tempo necessário ao
cumprimento das finalidades previstas no ponto 1, da presente declaração.
Para os devidos efeitos, declaro que a informação que forneço é correta e verdadeira, e autorizo o
UNINOVA a efetuar a sua recolha, utilização, registo e tratamento, realizados no âmbito do processo de
recrutamento e seleção.
Mais declaro que autorizo o tratamento dos dados e aceito o acesso aos mesmos pelos colaboradores
designadamente do UNINOVA que desenvolvam quaisquer atividades necessárias para os fins
relacionados com o processo de recrutamento.
Por ser verdade, dato e assino a presente declaração.

_______________________, de __________ de ________

O(A) CANDIDATO(A)
_________________________________________________
(Assinatura conforme documento de identificação)
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