
Anexo ao Formulário de Candidatura de Procedimento Concursal 

INFORMAÇÃO

Proteção de Dados Pessoais

A Câmara Municipal de Sátão (CMS) no âmbito das suas atribuições e competências e no cumprimento do

disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 -

Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), é a responsável pela proteção e tratamento dos

dados pessoais das pessoas singulares, no estrito cumprimento dos seus princípios, de forma confidencial,

estando os colaboradores da CMS obrigados a um dever de sigilo quanto aos mesmos. 

O  tratamento  dos  dados  pessoais  disponibilizados  ocorre  no  âmbito  da  gestão  do  processo  de

recrutamento, em conformidade com o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 6º do Regulamento Europeu

em vigor e nos demais termos definidos por Lei. 

Direito à Informação 

O tratamento dos dados pessoais não constitui uma obrigação contratual;

Os  destinatários  dos  dados  pessoais  são  os  Recursos  Humanos  da  CMS no  âmbito  do  processo  de

recrutamento;

Os dados pessoais podem ser facultados a entidades terceiras para cumprimento de obrigações legais,

designadamente aplicação dos métodos de seleção;

Os  dados  disponibilizados  podem  ser  acedidos  e  alterados  pelo  seu  titular,  incluindo  a  retificação,  o

apagamento ou a limitação do seu tratamento;

O titular dos dados tem o direito de apresentar  reclamação junto da autoridade de controlo (Comissão

Nacional de Proteção de Dados);

Os dados são conservados durante o período previsto no Regulamento Arquivístico para as Autarquias

Locais;

A Política  de Privacidade da  Câmara Municipal  de  Sátão  encontra-se disponível  para  consulta  no site

institucional  em  http://www.cm-satao.pt/.  Cumpre  igualmente  informá-lo  do  contacto  do  Encarregado da

Proteção de Dados (DPO), Drª Anabela Fernandes – email: dpo@cm-satao.pt, junto de quem pode exercer

os direitos referidos acima.

Tomei conhecimento,

Sátão, ______ de ____________________________ de___________________

O candidato ao Procedimento concursal nº______________________________

____________________________________________________

(assinatura legível)
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