Política de Privacidade
1. Identificação do Responsável dos Dados
A HG PT – Unipessoal, Lda. ( (HIPOGES), com sede na Avenida José Malhoa, nº 27, 11º
Andar, 1070-156 LISBOA, e com o NIPC 510 891 691 é o titular e administrador do site
www.hipoges.com (a “Web”).
2. Aceitação e identificação do usuário
Ser um usuário do site http://www.hipoges.com/ implica o reconhecimento de que leu
e aceitou a nossa Política de Privacidade e aceita expressamente a aplicação da mesma
ao uso feito do site durante a navegação.
A Hipoges pode oferecer, através do site, serviços que podem estar sujeitos a condições
específicas, sobre as quais os usuários serão informados em cada caso específico.
O usuário deverá identificar-se sempre através do seu endereço de e-mail pessoal.
O Usuário garante à Hipoges bem como a terceiros, a qualidade das informações
fornecidas, ou seja, que os dados e informações fornecidos são reais, precisos,
atualizados e que pertencem ao Usuário e não a terceiros. O usuário será responsável
pela veracidade dos dados pessoais fornecidos e não responsabilizará a Hipoges por
reclamações de terceiros ou por quaisquer sanções ou danos que possam ser sofridos
em caso de não conformidade.
De acordo com a legislação vigente, para utilizar o Website, o utilizador deve ter mais
de 18 anos ou ter a devida autorização dos pais e/ou tutores legais se tiverem menos de
18 anos de idade. Portanto, ao aceitar esta Política de Privacidade, o Usuário garante
que tem idade superior a 18 anos ou que possui a autorização parental acima
mencionada para se registar no site e é inteiramente responsável por essa declaração.
3. Finalidades do tratamento de Dados
Os dados pessoais dos usuários serão recolhidos e processados para gerir o
relacionamento dos mesmos com a Hipoges; para responder a consultas/pedidos
efetuados através do site, para gerir as candidaturas nos processos de seleção e inclusão
na nossa bolsa de emprego. Esta informação será utilizada para entrar em contacto com
o usuário no âmbito do relacionamento profissional, contratual ou comercial.
4. Legitimidade
A legitimidade para o tratamento é a relação contratual para a prestação do serviço
solicitado, o interesse legítimo em manter a relação existente e/ou, em certos casos
(envio de publicações legais, comunicações de atividades, bens e serviços), o
consentimento.
5. Duração

A Hipoges recolherá e processará os dados do usuário de acordo com a finalidade para
a qual foram recolhidos:
(i) Quando processados para gerir o relacionamento contratual, os seus dados pessoais
serão mantidos enquanto o relacionamento for válido, e desde que não seja exercido o
direito de cancelamento, onde manteremos os dados pessoais com as respetivas
medidas de segurança e bloqueados de forma anonimizada;
(ii) Para a gestão dos nossos processos de seleção, os seus dados pessoais serão
mantidos por um período de 2 anos, desde o momento em que foram fornecidos.
(iii) Quando processados para o envio de publicações legais, comunicações de
atividades/produtos/ bens, os seus dados pessoais serão mantidos até que seja retirado
o seu consentimento para esse fim.
(iv) Quando for efetuada uma solicitação/pedido através do nosso site, os dados
pessoais serão mantidos durante o tempo necessário para gerir e resolver a
solicitação/pedido.

6. Comunicação de dados
A Hipoges não comunicará os dados recolhidos a terceiros, exceto quando for
estritamente necessário para gerir e manter o relacionamento com a Hipoges ou com a
autorização prévia do usuário.
7. Segurança
Relativamente aos dados pessoais recolhidos, a Hipoges adotou e adotará as medidas
técnicas e organizacionais necessárias para garantir a sua proteção e prevenir a sua
alteração, perda, tratamento e/ou acesso não autorizado, tendo em conta a evolução
das técnicas, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão expostos,
cumprindo sempre os regulamentos aplicáveis.
Em particular, foram tomadas medidas que permitam alcançar os objetivos básicos em
matéria de segurança, como a confidencialidade (limitação do acesso às informações
por pessoas não autorizadas), a integridade (manutenção de informações confiáveis e
de qualidade) e a disponibilidade (garantia de acesso ao sistema de informação a pedido
de um usuário autorizado).
8. Direitos dos usuários
A qualquer momento, os titulares dos dados podem exercer os seus direitos de acesso,
retificação, cancelamento, limitação, portabilidade de dados, objeção ao
processamento e tomada de decisões individuais automatizadas.
Da mesma forma, os Usuários podem revogar o consentimento dado a qualquer
momento.

Para exercer qualquer dos direitos, deverá ser enviada uma comunicação escrita para a
HIPOGES, juntamente com uma prova da sua identidade (cópia do cartão de cidadão,
passaporte ou outro documento de identificação válido). Essa comunicação escrita
deverá ser enviada (a) por correio, à atenção do Encarregado de Proteção de Dados,
para a morada acima indicada, ou (b) através de e-mail para o endereço
dpo.pt@hipoges.com

Mais informamos que os titulares dos dados têm o direito de submeter uma reclamação
junto da autoridade reguladora (CNPD) caso a Hipoges não cumpra com as suas
obrigações em matéria de proteção de dados.
9. Lei Aplicável e jurisdição
Estas condições são reguladas pela legislação portuguesa. Para qualquer litígio
relacionado com o uso do site ou com a atividade indicada no mesmo, será competente
o Tribunal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

