Política de Privacidade
1. Compromisso da STEP
É preocupação da STEP garantir hoje, tal como no passado, a proteção da privacidade e dos
dados pessoais dos seus colaboradores e de quem a nós se dirige procurando, por exemplo,
oportunidades de colaboração profissional.
A STEP compromete-se a cumprir e fazer respeitar as regras descritas na sua Politica de
Privacidade, a minimizar os dados recolhidos aos estritamente necessários, restringir e controlar
o acesso aos mesmos e apenas permitir a disponibilização a terceiros, conforme os termos aqui
descritos, na sua Politica de Privacidade.

2. Responsável pelo tratamento de dados
A recolha e tratamento dos dados a que se refere esta Politica é da responsabilidade da STEP –
Consolidated Lda, NIPC 508 352 185, abreviadamente designada por STEP.
A STEP monitoriza a conformidade do tratamento dos dados; presta informação; esclarece
qualquer dúvida relativa a este assunto.

3. Obrigatoriedade de recolha
É essencial que nos forneça os seus dados pessoais solicitados para processamento do seu
registo e para podermos dar continuidade a um eventual processo de colaboração. Caso não os
possamos recolher não podemos garantir que a relação se estabeleça em iguais modos.
Os dados pessoais serão utilizados para os fins em baixo descritos. Primamos pelo sigilo
profissional.
Lembramos que é importante ter os seus dados sempre atualizados.

4. Os seus dados serão recolhidos e tratados para,
Colaboração profissional
 Identificação das competências e características profissionais, no processo de seleção,
recrutamento, colaboração;
 Processar o seu registo, estabelecer o contrato de vínculo laboral e constituir o seu Cadastro
Individual;
 Comprovar a aptidão médica para o desempenho da atividade profissional, na área de
atividade da STEP;
Parceria de negócio
 Processar o seu pedido e fornecer-lhe os nossos serviços e produtos;
 Avaliar o seu grau de satisfação relativo aos serviços prestados.
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Finalidade específica:
No caso dos eventuais prestadores de serviços nas áreas de atividade da STEP como seja, por
exemplo, a metalomecânica, soldadura, manutenção elétrica / mecânica, pintura, etc, os seus
dados serão armazenados em Base de Dados, propriedade da STEP, para uma mais fácil
catalogação e seleção do candidato à prestação do serviço.
Disponibilização a terceiros:
Estritamente no contexto da atividade da STEP (essencialmente metalomecânica, reparação e
manutenção naval ou industrial), os seus dados poderão ser disponibilizados a terceiros para a
constituição dos processos de seleção, contratação, formação, processamento de salários,
contabilidade e fiscalidade, ou de acesso a instalações / navios / equipamentos onde decorram
trabalhos da STEP.
Cookies:
Ao navegar no website da STEP apenas são produzidos cookies de sessão, temporários e
estritamente necessários, que apenas permanecem até sair do website.

5. Direitos do titular dos dados
De acordo com a legislação em vigor, em qualquer momento poderá retirar ou alterar o
consentimento dado ao tratamento dos seus dados pessoais, incluindo o acesso, retificação,
apagamento, limitação, oposição e portabilidade.
Em qualquer altura poderá aceder aos seus dados, para os consultar, alterar ou eliminar,
pelo que deverá contactar a STEP, via telefónica (+351) 212 742 817,
email
office@step-consolidated.com ou presencialmente na nossa sede no Estaleiro da Rocha de
Conde de Óbidos, edif. C 1350-352 Lisboa.
Se entender necessário tem o direito de apresentar reclamação diretamente à STEP ou à
Comissão Nacional de Proteção de Dados.

6. Prazo de conservação
Os seus dados apenas serão mantidos pelo período da sua relação com a STEP e após o seu
término pelo período legalmente estipulado sendo, após isso, destruídos por nossa iniciativa.
Podem, neste período, ser acedidos por si nos termos definidos nesta Política.
Os seus dados pessoais serão armazenados e bloqueados de forma a manter o acesso restrito.

Lisboa, 19 de Junho de 2019
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