Nota informativa sobre proteção de dados pessoais
A Go Far – Soluções e Serviços para Proteção da Saúde, Mediação de Seguros, S.A.
(doravante referida como Go Far) é a entidade responsável pelo tratamento dos dados
pessoais do(s) candidato(s) (“titular de dados”), no âmbito da receção da sua
candidatura/ curriculum vitae, recolhidos através do presente formulário, bem como
aqueles que vierem a ser fornecidos posteriormente, no decorrer do processo de
seleção e recrutamento. Os dados pessoais disponibilizados são necessários à análise
de currículos e seleção de candidato(s) a integrar a rede de Prestadores da Go Far,
sendo tratado(s) apenas para esta(s) finalidade(s). Neste contexto, a Go Far trata as
seguintes categorias de dados: dados de identificação e contacto, bem como dados
relativos ao percurso profissional e académico. A Go Far, para a prossecução da(s)
finalidade(s) descrita(s), pode comunicar os dados pessoais recolhidos a entidades
subcontratantes, tais como empresas de seleção e recrutamento, bem como
empresas de manutenção de sistemas de informação e de plataformas de IT. A Go Far
pode ainda comunicar os dados pessoais, quando julgue tais comunicações de dados
como necessárias ou adequadas (i) à luz da lei aplicável, (ii) no cumprimento de
obrigações legais/ordens judiciais, ou (iii) para responder a solicitações de
autoridades públicas ou governamentais. A Go Far guarda os dados dos candidatos,
quando a candidatura for aprovada durante o período da relação contratual, quando
a candidatura não for aprovada, mas ficar pendente do surgimento de novas
oportunidades, os dados serão eliminados, decorridos 5 anos após a receção da
candidatura ou eliminados de imediato no caso da candidatura ser recusada, exceto
se obrigada por lei a conservar os dados por prazo superior. Os Titulares dos dados
poderão solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito,
bem como a sua retificação, eliminação ou a limitação do seu tratamento, a
portabilidade dos seus dados, ou opor-se ao seu tratamento (com exceção dos dados
estritamente necessários para a prestação do serviço) mediante pedido escrito
dirigido à Go Far para o endereço de e-mail go-far@go-far.pt. Caso deseje contactar
o Encarregado de Proteção de Dados (DPO) poderá fazê-lo para a seguinte morada: Av.
Eng. Duarte Pacheco, 26 - Piso 0, 1070-046 Lisboa. Sem prejuízo de qualquer outra via de
recurso administrativo ou judicial, os Titulares dos dados têm direito a apresentar uma
reclamação à CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados) ou a outra autoridade
de controlo competente nos termos da lei, caso considerem que os seus dados não
estão a ser objeto de tratamento legítimo por parte da Go Far.

