Política de Privacidade de Talentos da L’Oréal

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE TALENTOS DA L'ORÉAL
(Visitantes dos sites da L’Oréal para carreiras e aquisição de talentos)

OBJETIVOS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE TALENTOS DA L’ORÉAL
É ambição da L'Oréal ser um cidadão corporativo exemplar e ajudar a construir um mundo melhor.
Por isso, damos grande importância aos princípios da honestidade e da transparência e estamos
empenhados em criar uma relação sólida e duradoura com os nossos visitantes, candidatos e recémcontratados, baseada na confiança e em interesse mútuos. Parte deste compromisso traduz-se na
proteção e respeito da sua privacidade e dos seus dados pessoais.
É por esta razão que partimos das declarações previstas abaixo, bem como da totalidade da nossa
Política de Privacidade infra.
1) Respeitamos a sua privacidade e as suas escolhas.
2) Asseguramo-nos que a privacidade e a segurança são uma constante em tudo o que fazemos.
3) Não lhe enviamos comunicações de marketing a menos que nos tenha solicitado. Pode mudar
de ideias a qualquer momento.
4) Nunca oferecemos ou vendemos os seus dados.
5) Estamos empenhados em manter os seus dados seguros e protegidos, o que implica trabalhar
exclusivamente com parceiros de confiança.
6) Estamos empenhados em ser abertos e transparentes acerca da forma como usamos os seus
dados.
7) Não usamos os seus dados de forma diferente do que lhe comunicámos.
8) Respeitamos os seus direitos e tentamos sempre acomodar os seus pedidos, em linha com as
nossas próprias responsabilidades legais e operacionais.
Para mais informações, a Política de Privacidade abaixo estabelece os diferentes tipos de dados que
podemos recolher ou conservar relativamente a si, a forma como os podemos utilizar, os objetivos da
sua recolha, as pessoas com quem podemos partilhá-los, a forma como os protegemos e asseguramos
a respetiva proteção, bem como os direitos que tem relativamente aos referidos dados.
Quando nos fornece dados pessoais e/ou quando recolhemos ou geramos dados relativamente a
si com as nossas ferramentas, comprometemo-nos a tratá-los em conformidades com a presente
Política de Privacidade.

Na qualidade de potencial futuro empregador, a L’Oréal acredita que é em si que reside o âmago de
tudo o que fazemos. Porque queremos melhorar a sua experiência connosco a cada passo, desde a
comunicação inicial relacionada com a carreira ao recrutamento e integração, usamos variadas
ferramentas e aplicações para facilitar e personalizar esta experiência, em conformidade com os
regulamentos aplicáveis.
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QUEM SOMOS E QUEM SÃO OS INTERESSADOS RELATIVAMENTE À PRESENTE POLÍTICA ?

A Política de Talentos da L’Oréal aplica-se a todas as pessoas que se ligam às páginas específicas da
Internet
dos
websites
de
Talentos
da
L’Oréal
(www.careers.loreal.com,
www.brandstorm.loreal.com ...).
Aplica-se também a candidatos que apresentem uma candidatura a empregos, estágios ou
aprendizagem numa entidade do Grupo da L'Oréal abaixo identificado, que atua como responsável
pelo tratamento dos dados pessoais.

 Quem é o responsável pelo tratamento de dados?
A L'Oréal S.A. é responsável pelos dados pessoais que partilha connosco e que trata, bem como cada
entidade do grupo L'Oréal que publica uma oferta de emprego ou que inicia um processo de
recrutamento, na qualidade de sua eventual futura entidade patronal.
Os termos "L’Oréal", "nós" ou "a nós" que ora utilizamos referem-se:
-

À L'Oréal S.A., na qualidade de editor dos websites de Talentos da L'Oréal, à plataforma de
Recrutamento e às ferramentas da L’Oréal, à plataforma de Integração da L’Oréal ou como
recrutador para as ofertas de emprego relativas à L’Oréal SA e

-

À entidade do Grupo L'Oréal que publicou conteúdos ou informação relacionada com a
carreira, um anúncio, uma oferta de emprego ou tenha iniciado um processo de recrutamento
interno ou externo ou tenha iniciado um processo de integração.

 Quem são os interessados?
Pessoas que visitam os websites, que se candidatam a ofertas de emprego da L'Oréal,
independentemente de o fazerem na plataforma de recrutamento da L'Oréal ou por outros meios.
Para além da presente Política de Privacidade, os nossos visitantes, candidatos, recém-contratados
aceitam cumprir com os Termos e Condições de Utilização das diversas ferramentas que lhe são
disponibilizadas.
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O QUE SÃO DADOS PESSOAIS ?
“Dados Pessoais” significa qualquer informação que o possa identificar direta ou indiretamente. Pode
igualmente incluir identificadores numéricos únicos como o endereço IP do seu computador ou o
endereço MAC do seu dispositivo móvel, bem como cookies.

 Na prática, os dados que o podem identificar diretamente são:
o Os seus nomes próprios e apelidos;
o O seu correio eletrónico / endereço postal /números de telefone,
o O seu nome de utilizador,
o A sua data de nascimento,
o A sua fotografia,
o Os conteúdos que gerou como visitante ou como candidato,
o A sua informação relacionada com a educação e a experiência profissional
o Etc.

 Na prática, os dados que o podem identificar indirectamente são:
- O seu endereço IP ou
- O endereço MAC dos seus dispositivos móveis,
- O seu número de segurança social

 Cookies
Os Cookies são pequenos ficheiros de texto que são deixados no seu computador durante
a navegação num website (tal como, por exemplo, as páginas consultadas e o tempo da
consulta, a data e hora da consulta, etc.) e que podem ser lidos durante a sua visita ao
mesmo website. Estes cookies ajudam-nos a compreender como utiliza os nossos
websites/aplicações/páginas.

QUE DADOS RECOLHEMOS DE SI E COMO OS UTILIZAMOS?
 Como recolhemos, geramos ou recebemos os seus Dados?


Podemos recolher ou receber os seus dados diretamente de si, tal como de uma das
seguintes formas:
- Os conteúdos que nos fornece nos websites, plataformas, aplicações, dispositivos,
páginas de Talentos da L’Oréal nas redes sociais;
- Os formulários e questionários que preenche;
- As aplicações e o software que usa como parte do processo de recrutamento;
- As respostas que fornece durante as entrevistas;
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-

As redes sociais ou qualquer outra ferramenta que usa para estabelecer a ligação
connosco, e /ou para se candidatar a ofertas de trabalho da L’Oréal;
As aplicações e o software que usa como parte do processo de integração.



Noutros casos somos nós que recolhemos os seus Dados (por exemplo, os dados gerados
pelas ferramentas que utilizamos durante o processo de recrutamento, tais como os
cookies).



Quando recolhemos Dados seus, identificamos os campos obrigatórios com um asterisco.
Alguns dos Dados que pedimos são obrigatórios pelas seguintes razões:
- Fornecer-lhe o serviço que aceitou (por exemplo para lhe fornecer uma newsletter
relativa a carreira ou alertas de email sobre Empregos Similares);
- Avaliação da sua candidatura a um cargo no Grupo L'Oréal;
- A resposta a um pedido que nos tenha enviado (por exemplo, para lhe enviar
informação relativa ao progresso da sua candidatura);
- A utilização de determinadas ferramentas envolvidas nos processos de
recrutamento e /ou integração;
- Para cumprir as obrigações legais

Como visitante, não tem que apresentar qualquer informação pessoal para utilizar o website de
Talentos da L’Oréal. O presente website apenas recolhe dados pessoais que são fornecidos de forma
específica e voluntária pelos visitantes.
Na qualidade de candidato ou de recém-contratado, o não fornecimento da informação solicitada
pode ter consequências na análise da sua candidatura ou do resultado dos processos de recrutamento
e/ou integração.

TABELA COM O RESUMO DOS OBJETIVOS, DADOS TRATADOS, FUNDAMENTAÇÃO DO
TRATAMENTO
Na tabela abaixo poderá encontrar a informação detalhada acerca do tratamento dos seus dados e o
objectivo:
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Em que contexto podem ser recolhidos os

Que dados é provável que conservemos?

Como e porqu utilizamos os seus Dados?

seus Dados?

Qual

o

fundamento

jurídico
tratamento

para

o

dos

seus

Retenção dos seus
dados

dados pessoais como
parte dos objectivos do
tratamento?
Navegação Online
A informação recolhida por cookies ou
tecnologias similares (“Cookies”*) como
parte da navegação nos
websites/aplicações de Talentos da L’Oréal
e/ou em websites/aplicações de terceiros.












Páginas que consultou
Vídeos que viu
Conteúdo no qual clicou ou tocou
Empregos que pesquisou
Duração da visita
Empregos selecionados para criar o cesto
Endereço IP
Informação do Motor de Busca
Informação do dispositivo
Local

 Fornecimento de serviços relevantes:
- Fornecimento de recomendações de
emprego com base no seu histórico de
navegação,
- Fornecimento de conteúdos com base no
seu perfil e nos seus interesses;
- Adaptação dos nossos
websites/aplicações ao seu registo, língua,
configurações pessoais e preferências etc..

Interesse Legítimo

6 meses

Consentimento

3 meses

 Melhoria dos nossos
website/aplicações:
- Por exemplo, pelo teste de novas ideias.
 Garantir a segurança do nosso
website/app
- Proteção sua contra fraude ou uso
indevido dos nossos websites ou serviços,
por exemplo através de mecanismos de
resolução de problemas.
 Execução de estatísticas:
- Evitar que os visitantes sejam gravados
duas vezes;
- Estudo nas reações dos utilizadores às
nossas campanhas publicitárias.

Opção pelas notificações para
« Empregos Similares » no website de
Talentos da L’Oréal

 Endereço Email
 Histórico do motor de busca

 Envio de “alertas de empregos similares”
correspondentes aos seus interesses
para determinados empregos.

Página 6 / 16

Política de Privacidade de Talentos da L’Oréal
Fornecimento de Conteúdos de
Utilizadores
Informação recolhida ao submeter
conteúdos em plataformas de redes sociais
ou ao aceitar que os referidos conteúdos
sejam divulgados.

Adesão à « Comunidade de Talentos » da
L’Oréal
do website de Talentos da L’Oréal
Registar-se com um Perfil do LinkedIn
no website de Talentos da L’Oréal
Candidatura a um emprego
Na nossa plataforma de Recrutamento

Processo de recrutamento, entrevistas e
avaliações.

Integração

 Nome e apelido ou nome pelo qual também seja
conhecido;
 Endereço de Email
 Fotografia;
 Descrição pessoal ou preferências;
 Redes sociais
 Outras informações que partilhou connosco
acerca de si (por exemplo através da função de
conversação disponível nos nossos
websites/aplicações.
 Nome e apelido;
 Endereço de Email;
 Preferências pessoais;
 Histórico do motor de busca

 Publicação a sua análise ou conteúdos;
 Promoção dos nossos eventos e serviços

Consentimento .

2 anos

 Envio de newsletter personalizada,
adaptada aos seus interesses, estatística
analítica ou recolha de estatísticas.

Consentimento

3 meses

 Os seus “campos de perfil base” no seu perfil de
Conexão LinkedIn.
Estes campos são descritos aqui.

 Personalização da sua experiência de
navegação, para recomendação de
trabalho e conteúdos.

Consentimento

3 meses






 Avaliação de competências numa
perspetiva de recrutamento

Consentimento

max 2 anos,
dependendo dos
países (3 meses na
Alemanha)

 Organização do processo de
recrutamento e entrevistas
 Avaliação de competências numa
perspectiva de recrutamento
 Reembolso de despesas ligadas ao
processo de recrutamento

Consentimento

max 2 anos,
dependendo dos
países (3 meses na
Alemanha)

 Preparação do contrato de trabalho
 Organização da integração na l’Oréal

Interesse Legítimo

6 meses

Nome, email, endereço, n.º de telefone
Línguas, CV
Experiência profissional
Histórico educativo

 Dados de identificação
(Nome, Morada, Tel, Email, Fotografia, etc.)
 Dados pessoais
(Estado civil, Hobbies, Filhos)
 Dados profissionais
(CV, carreira, cursos, inscrição em associações
etc.)
 Carta de candidatura
 Eventuais Vídeos e conversação com um bot
numa perspetiva de recrutamento
 Recomendações
 Informação de identificação
(Números de identificação, de segurança social e
de Seguro do parceiro e da família, autorização de
residência, fotografia etc.)
 Informação bancária
(Número de conta, residência fiscal, etc.)
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DECISÃO INDIVIDUAL AUTOMATIZADA E CRIAÇÃO DE PERFIS



Decisão Individual Automatizada

Para ter uma seleção inicial de candidatos, podemos usar tecnologia desenvolvida por nós ou por
um fornecedor externo para analisar a sua candidatura, a adequação para o cargo ao qual se está
a candidatar etc., para que possamos melhorar a seleção de candidatos e selecionar os melhores
perfis para um cargo específico.





Criação de Perfis
Quando lhe enviamos ou divulgamos comunicações personalizadas, conteúdos, e /ou
oportunidades de emprego, podemos usar certas técnicas que constituem "a criação de
perfis" (definida como "qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que
consista no uso de dados pessoais para avaliar certos aspetos pessoais relativos a uma pessoa
singular, em particular para analisar o desempenho no trabalho, as situações económicas,
saúde, preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou
movimento da pessoa").



Isto significa que recolhemos dados pessoais acerca de si nos diferentes cenários mencionados
na tabela acima. Centralizamos estes dados, depois analisamo-los para avaliar e prever as suas
preferências pessoais e / ou competências para o cargo.



Tem direito a opor-se à utilização dos seus dados pessoais para efeitos de "criação de perfis"
em determinadas circunstâncias. Por favor leia a secção “Os seus direitos e as suas escolhas”
abaixo.
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QUEM PODE ACEDER AOS SEUS DADOS PESSOAIS ?
 Podemos partilhar os seus Dados dentro do Grupo L’Oréal.
Dependendo dos objetivos para os quais foram recolhidos, alguns dos seus dados pessoais podem
ser acedidos por qualquer membro do Grupo L'Oréal,
-numa base de estrita necessidade de conhecimento,
-quando possível, sob pseudónimo (não permitindo a identificação direta),
-para lhe fornecer os serviços solicitados, para cumprir com as nossas obrigações legais, para
evitar a fraude e/ou proteger as nossas ferramentas, para melhorar a sua experiência, por
razões de segurança física, ou após a obtenção do seu consentimento para o fazer.
Significa portanto que podemos comunicar os seus Dados à nossa sociedade de controlo, a L'Oréal
S.A., e às suas subsidiárias mundiais, em particular quando, na qualidade de candidato, o cargo
para o qual se está a candidatar é dentro de outra entidade do Grupo L'Oréal.

 Decidimos quem tem acesso aos seus dados pessoais para cada tipo de Dados


Os seus dados pessoais só estão disponíveis a pessoas e funcionários que necessitam de ter
acesso à referida informação como parte das suas funções na L'Oréal.



Os direitos de acesso foram definidos internamente para este efeito.



Os seus dados pessoais são enviados aos departamentos do Recursos Humanos, bem como
ao departamento que publicou a oferta de emprego para o qual se está a candidatar.

 Podemos partilhar os seus dados pessoais para efeitos de marketing com terceiros ou entidades
do Grupo L'Oréal.


Apenas partilhamos os seus dados com terceiros para efeitos de marketing direto com o seu
consentimento. Neste contexto, os seus dados são tratados pelo referido terceiro, agindo na
qualidade de responsável pelo tratamento de dados, e aplicam-se os seus próprios termos e
condições e notificação de privacidade desse terceiro. Recomendamos que verifique
cuidadosamente a documentação antes de autorizar a divulgação da sua informação a esse
terceiro.



Quando aceitou receber emails de marketing e promocionais de uma entidade do Grupo
L'Oréal ("Aceitação"), os seus dados pessoais são partilhados para estes efeitos pelas marcas
da L'Oréal localizadas no país.
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 Os seus dados podem também ser tratados por prestadores de serviços de confiança em nossa
representação.



Também podemos partilhar os seus Dados com alguns dos prestadores de serviços que
necessitam de ter acesso a alguns dos seus Dados para execução da missão atribuída pela
L'Oréal, incluindo aqueles que estão localizados fora do país. Neste caso, a L'Oréal impõe
sólidos compromissos a estes terceiros relativamente ao tratamento, medidas de
confidencialidade e de segurança relativas aos Dados a que estes fornecedores de serviços
relativamente aos Dados a que estes têm acesso. Portanto, só fornecemos os Dados
necessários à prestação dos serviços que lhe foram confiados e exigimos que não usem os
seus Dados para quaisquer outros objetivos.



Como parte do referido, os seus Dados podem ser partilhados com:
-

-

-

-



Terceiros que nos apoiam e ajudam na prestação de serviços digitais tais como web design,
Gestão do Relacionamento com clientes, web analytics e motores de busca, ferramentas
digitais e serviços usados para gerir as nossas ofertas de trabalho (por exemplo, uma
plataforma para centralizar as ofertas de emprego dentro do grupo da L'Oréal para França
e para o mundo...),
Terceiros que nos fornecem soluções e ferramentas para a entrevista de candidatos
através de novas tecnologias (tais como entrevistas online, vídeos de apresentação, bots
de conversação);
Terceiros que nos apoiam e ajudam no fornecimento de serviços de TI, tais como
fornecedores de plataformas, serviços de hosting, serviços de manutenção e assistência
técnica para as nossas bases de dados, bem como para os nossos softwares e aplicações
que podem conter dados relativos a si (estes fornecedores podem, por vezes, solicitar o
acesso a dados pessoais para executar as tarefas necessárias);
Terceiros que nos ajudam a garantir a segurança e a monitorização das nossas
instalações.

Podemos igualmente divulgar os seus Dados a terceiros em determinadas situações específicas:


Se decidirmos ou pretendermos transferir uma atividade/negócio ou bens (por quaisquer
meios, incluindo a venda da entidade que se dedica a esse negócio ou que detenha os
referidos bens), podemos divulgar os seus Dados ao comprador da referida atividade ou bens
e aos potenciais compradores como parte de uma auditoria, incluindo aos seus assessores.



Se a L'Oréal ou qualquer parte dos seus bens for adquirida por um terceiro, os seus Dados
serão considerados como um dos bens transferidos. Se sim, os seus Dados serão tratados pelo
adquirente que passará a agir como o novo responsável pelo tratamento de dados e a sua
política de privacidade passará a reger o tratamento dos seus Dados.
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Se estivermos obrigados a divulgar ou partilhar os seus Dados para cumprir com uma
obrigação legal, um mandato ou uma decisão judicial ou administrativa, ou para a proteção
dos direitos, propriedade ou segurança da L'Oréal, dos seus clientes ou dos funcionários;



Se tiver dado o seu consentimento para o efeito; ou



Se a lei permitir que o façamos.
Não iremos dar nem vender os seus Dados.
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POR QUANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DADOS?



Retemos os seus dados pessoais exclusivamente pelo tempo necessário para alcançar o
objetivo para o qual detemos os seus Dados, para satisfazer as suas necessidades de
informação relacionadas com a carreira ou para permitir que seja considerado para um
cargo a que se tenha candidatado ou para preparar a sua integração e,
independentemente do caso, por um período máximo de dois (2) anos a contar da sua
última candidatura ao cargo na L'Oréal SA ou em qualquer entidade envolvida do Grupo
L'Oréal.



No fim do referido período, eliminamos os seus Dados e ficheiros dos nossos sistemas ou
mantê-los-emos sob anonimato para que deixem de o poder identificar.



Adicionalmente podemos reter alguns dos seus Dados para o cumprimento das nossas
obrigações legais ou regulamentares ou para efeitos estatísticos ou históricos.
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ONDE CONSERVAMOS OS SEUS DADOS E QUE MEDIDAS DE SEGURANÇA ESTÃO
IMPLEMENTADAS PARA OS PROTEGER ?
 Localização dos seus Dados:


Os dados que recolhemos de si podem ser transferidos, acedidos a partir de um país localizado
fora do Espaço Económico Europeu (o "EEE") ou aí armazenados. Também podem ser tratados
por pessoas fora do EEE que trabalhem para nós ou para um dos nossos fornecedores de
serviços de confiança.



A L'Oréal transfere dados pessoais para fora do EEE exclusivamente de forma segura e em
conformidade com os regulamentos aplicáveis. Como alguns países podem não ter legislação
que regulamente a utilização e transferência de dados pessoais, comprometemo-nos a
adoptar todas as medidas necessárias para garantir que os terceiros cumpram com os termos
e condições previstos na presente Política de Privacidade. Estas medidas podem incluir o
controlo das normas aplicadas pelos referidos terceiros como parte da proteção e segurança
de dados e/ ou a execução dos contratos adequados (por exemplo as cláusulas contratuais
gerais adotadas pela Comissão da União Europeia).



Para informações adicionais, por favor contacte-nos conforme indicado na secção de
“Contacto” abaixo.

 Medidas de segurança implementadas



Adotamos medidas adequadas ou convenientes relativamente à natureza dos dados e dos
riscos resultantes do tratamento, para preservar a segurança dos dados e, em particular, para
evitar que sejam distorcidos, danificados, ou que partes não autorizadas a eles tenham acesso.



Exigimos que os fornecedores de serviços externos que tenham acesso aos seus dados
pessoais em nossa representação se comprometam a obrigações de segurança de TI através
de um contrato.



No entanto, considerando que o fornecimento de dados através da Internet não é
completamente seguro, não podemos garantir a segurança dos seus dados pessoais através
da Internet.
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REDES SOCIAIS E CONTEÚDOS CRIADOS PELO UTILIZADOR
Algumas das páginas de redes sociais e aplicações de Talentos da L’Oréal podem permitir aos
utilizadores submeter os seus próprios conteúdos. Por favor lembre-se que qualquer conteúdo
submetido a uma destas plataformas podem ser vistas pelo público, por isso deve ser cuidadoso
relativamente ao fornecimento de determinados dados pessoais como, por exemplo, informação
financeira ou local de residência. Não nos responsabilizamos por quaisquer atos de terceiros se
publicar dados pessoais numa das nomas plataformas e páginas das redes sociais e recomendamos
que não partilhe a referida informação.

OS SEUS DIREITOS E AS SUAS ESCOLHAS

A L'Oréal respeita o seu direito à privacidade. É importante que controle os seus dados pessoais.
Tem os seguintes direitos:



A ser informado: Tem direito a receber informação clara, transparente, percetível e
facilmente acessível acerca da forma como usamos os seus dados pessoais e acerca dos seus
direitos. É este o objetivo subjacente à presente Política.



Acesso e obtenção de uma cópia: Tem direito a aceder aos dados pessoais que retemos
(sujeito a certas restrições), e à obtenção de uma cópia dos referidos Dados.



Direito de retificação: Tem o direito de requerer que os seus dados pessoais sejam retificados
se estiverem incorretos ou desatualizados e / ou a completá-los se estiverem incompletos.



Direito de se opor ao marketing direto, inclusive à criação de perfis: Pode cancelar o registo
da nossa comunicação de marketing direto relativo à carreira ou opor-se a receber ofertas de
emprego a qualquer momento ao clicar no link "cancelar a subscrição" em qualquer email ou
comunicação que lhe enviarmos. Tem também o direito a opor-se à criação de perfis ou a
decisões baseadas exclusivamente em decisões individuais automatizadas. Pode também
contactar-nos para os dados de contacto abaixo mencionados.



Direito à eliminação e direito a ser esquecido: Em alguns casos, o direito a obter o
apagamento ou eliminação dos seus dados pessoais. Este direito não é absoluto, uma vez que
podemos ser forçados a reter os seus dados pessoais por razões legais ou legítimas, que é
muitas vezes o caso na área de recursos humanos.
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Direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento relativamente ao tratamento
efetuado com base no seu consentimento: Pode retirar o seu consentimento ao tratamento
dos seus dados pessoais se este tratamento for baseado no seu consentimento. A retirada do
seu consentimento não tem consequências relativamente ao processamento efetuado com
base no consentimento antes da referida retirada. Pode ler a tabela abaixo na secção "Que
dados recolhemos e como os utilizamos?".



Apresentar uma queixa junto da autoridade supervisora: Tem direito a apresentar uma
queixa perante a Autoridade de Proteção de Dados do seu país, para contestar as práticas de
proteção de dados e de respeito da privacidade da L'Oréal. Pode contactar-nos para os dados
de contacto abaixo antes de apresentar uma queixa junto da Autoridade de Proteção de
Dados competente.



Direito à portabilidade dos dados: Tem direito a transferir, copiar ou transmitir os seus dados
da nossa base de dados para outra. O referido aplica-se apenas aos dados que forneceu,
quando o tratamento é efetuado com base no seu consentimento ou num contrato e é
implementado por meios automatizados. Pode ler a tabela incluída na secção "Que dados
recolhemos e como os utilizamos?".



Direito de limitar o tratamento: Tem direito a solicitar a limitação do tratamento dos seus
Dados. Significa, portanto, que o tratamento dos seus Dados é limitado, de modo a que
retenhamos os Dados sem os usarmos ou tratarmos. Este direito aplica-se em circunstâncias
específicas previstas nos Regulamentos de Proteção Geral de Dados, nomeadamente:
-

-

-



O rigor dos Dados é contestado pelo titular de Dados (i.e., o senhor/a senhora),
para um período que permita ao responsável pelo tratamento de dados (i.e., a
L’Oréal) verificar a correção dos Dados;
O tratamento é ilegal e o titular de dados (i.e., o senhor/a senhora), opõe-se à
eliminação dos dados e solicita em alternativa a restrição da respetiva utilização;
O responsável pelo tratamento de dados (i.e., a L’Oréal) já não necessita dos Dados
para os efeitos de tratamento, mas são solicitados pelo titular de dados (i.e., o
senhor/a senhora), para a determinação, exercício ou defesa de ações judiciais;
O titular de dados (i.e., o senhor/a senhora) opôs-se ao tratamento de dados
efetuado com base em fundamentos legítimos do responsável pelo tratamento de
dados (i.e., a L’Oréal) nos termos da verificação pendente dos interesses legítimos
do responsável pelo tratamento de dados (i.e., a L’Oréal) se sobreporem aos
interesses legítimos do titular de dados (i.e., o senhor/a senhora).

Organizar a utilização dos seus dados após a sua morte: Tem direito a fornecer à L'Oréal as
instruções relativas à utilização e ao destino dos seus Dados após a sua morte.

Para exercer cada um dos direitos acima enumerados, por favor, contacte-nos para os dados de
contacto abaixo. Podemos solicitar-lhe que prove a sua identidade e preste informações adicionais
acerca do seu pedido antes de tratar do seu pedido.
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CONTACTE-NOS SE TIVER QUAISQUER QUESTÕES OU SE DESEJAR EXERCER OS SEUS
DIREITOS
Se tiver quaisquer questões ou comentários acerca da forma como tratamos ou utilizamos os seus
dados pessoais, ou se desejar exercer quaisquer dos seus direitos acima enumerados, por favor
contacte:

Max de CHANTERAC (« Gestor de Proteção de Dados») RESPONSÁVEL PELA PRIVACIDADE DE DADOS DA L’OREAL PARA OS RH
hr-dataprivacy@loreal.com
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