DECLARAÇÃO LEGAL DO
SIThttp://www.careers.page.com/pt-pt
O site http://www.careers.page.com/pt-pt pertence ao PageGroup, sediado na Avenida Liberdade, n.º 180 A, 3.º Andar Direito, 1250-146
Lisboa. Esta sociedade encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o NUIPC 09378, possuindo o capital
social de € 50.000 (cinquenta mil euros).
O PageGroup é uma empresa especialista em Recrutamento & Selecção de quadros médios e superiores que promove oportunidades de
emprego aos seus candidatos.
O envio de um currículo pessoal (adiante CV) por um candidato através do site http://www.careers.page.com/pt-pt, não garante que
um empregador solicitará informações a seu respeito. O PageGroup apenas proporá uma entrevista e fará uma oferta de emprego na
eventualidade de os candidatos estarem disponíveis para tal e corresponderem às necessidades do empregador. Quaisquer negociações
directas entre utilizadores/candidatos à procura de emprego e utilizadores/empregadores são da exclusiva responsabilidade das partes.
O PageGroup não garante aos utilizadores/candidatos quaisquer condições relativas à relação profissional estabelecida entre utilizador/
candidato e utilizador/empregador, não prestando ainda qualquer garantia quanto à duração da relação profissional obtida através
deste site.

Dados Pessoais
O PageGroup encontra-se devidamente registada enquanto entidade responsável pelo tratamento de dados, sendo as informações
enviadas pelos candidatos da sua exclusiva propriedade.
Os candidatos, aos enviarem os seus dados pessoais, nomeadamente os constantes no seu CV, através do site
http://www.careers.page.com/pt-pt, consentem expressamente no tratamento informático da informação disponibilizada pelo PageGroup.
O PageGroup não recolhe dados pessoais sensíveis dos candidatos (por exemplo, relacionados com saúde, crenças religiosas,
convicções políticas, raça, associativismo sindical, registo criminal, entre outros). Contudo, caso o PageGroup tenha acesso aos mesmos
em virtude do seu envio pelo candidato este consente expressamente, para todos os efeitos legais, que o PageGroup proceda ao
seu tratamento.
O acesso aos dados pessoais dos candidatos é apenas permitido aos colaboradores do PageGroup, podendo, eventualmente, ser
disponibilizado às empresas empregadoras. Estas informações não serão, em caso algum, vendidas, comercializadas ou disponibilizadas
a terceiros.
Os dados poderão vir a ser transferidos para a base de dados de outras empresas sediadas fora de Portugal pertencentes ao PageGroup.
Por indicação e a solicitação do candidato, o PageGroup poderá enviar o seu CV para fora da União Europeia, caso em que não deixará
de cumprir e respeitar os requisitos e disposições legais em vigor, procurando garantir níveis de protecção adequados. Pretende-se deste
modo, facilitar a identificação e funcionalização do CV e proporcionar uma maior área de oportunidades de emprego.
O PageGroup reserva-se o direito de transferir informação (incluindo dados pessoais) a um terceiro na eventualidade de venda, fusão,
cisão, aplicação de um processo de recuperação de empresa ou insolvência, ou transferência de todos, ou de substancialmente todos, os
bens da empresa sob a condição de esse terceiro concordar em aderir aos termos da presente Política de Privacidade, e serem apenas
utilizados dados pessoais com o propósito com que os mesmos nos foram disponibilizados. Na eventualidade dessa transferência suceder
o utilizador será devidamente notificado, sendo-lhe dada a oportunidade de não a aceitar.
O PageGroup disponibilizará, ainda, a informação constante nos CV por forma a cumprir injunções legais, judiciais ou administrativas, ou
proteger os direitos, propriedade e segurança do PageGroup ou dos demais utilizadores.
Dentro do PageGroup os dados são guardados em servidores controlados e de acesso restrito sendo tomadas as medidas necessárias
para manter a segurança dos dados pessoais, os quais serão acedidos apenas quando tal seja necessário. Os dados pessoais não serão
divulgados sem o consentimento do utilizador.
O PageGroup toma todas as precauções necessárias para garantir a protecção da informação recolhida dos seus utilizadores e
garante que todos os dados remetidos são automaticamente protegidos através do recurso a tecnologias adequadas para garantir
a sua segurança. Todavia, é impossível garantir a segurança de qualquer informação que nos seja transmitida através da Internet,

sendo considerado que nenhuma transmissão de dados feita através da Internet poderá ser tida como 100% segura. Será contudo,
mesmo nesta circunstância, desenvolvida a actividade possível (incluindo medidas a nível técnico e organizacional) para a protecção de
dadospessoais.
O utilizador registado, pode, a qualquer altura, ter acesso, eliminar ou actualizar os seus dados pessoais disponibilizados no site
http://www.careers.page.com/pt-pt, podendo fazê-lo on line, por fax, carta para o endereço acima mencionado ou enviando um correio
electrónico para arco@michaelpage.pt.
O utilizador reconhece que o site e todo o seu conteúdo (incluindo textos, imagens estáticas ou animadas, base de dados), são da
propriedade do PageGroup e protegidos por lei.
O conteúdo deste Site encontra-se protegido pela disposições atinentes à propriedade intelectual e direitos relacionados, incluindo mas
não limitado a direitos de autor, patentes, base de dados e direitos de marca registada. O utilizador não deverá copiar, modificar, carregar,
descarregar (efectuar o download), transmitir, republicar, exibir para redistribuição a terceiras pessoas com intuitos comerciais, ou distribuir
de qualquer outra forma o conteúdo do Site. Todos os logótipos, nomes e marcas registadas, que aparecem no Site são da titularidade
do PageGroup. O utilizador não deverá usar nenhum dos direitos anteriores para qualquer propósito sem o prévio consentimento expresso
por escrito do PageGroup. O desrespeito pelo utilizador da presente declaração legal constitui um incumprimento contratual, com violação
de direitos de autor, marcas registadas, propriedade industrial e outros direitos de propriedade do PageGroup, de cuja prática serão
retiradas as devidas consequências legais.
A criação de um link que aponte para o site do PageGroup é autorizada somente se for feita fora de frames e desde que aponte para a
página de entrada do site, ficando proibidos os deep links.
O PageGroup usa de bom julgamento ao compilar e disponibilizar a informação contida no site, a qual é puramente informativa para o
desenvolvimento profissional dos utilizadores. O PageGroup recomenda que o utilizador verifique, por conta própria, a exactidão das
informações antes de tomar qualquer decisão baseada nas mesmas.
O PageGroup não garante a exactidão, adequação, actualização ou operação do site ou das informações nele contidas, e, portanto, não
se responsabiliza por quaisquer perdas, danos, expectativas de receitas ou quaisquer outros prejuízos que resultem da utilização das
informações contidas no site. Ao utilizar o site, o utilizador estará a assumir o risco de que as informações nele contidas possam estar
incompletas, inexactas, desactualizadas ou diferentes daquilo que procura.
As informações contidas no site foram compiladas a partir de várias fontes e estão sujeitas a alterações sem qualquer aviso prévio.
Para que os utilizadores se mantenham sempre cientes das informações que recebemos, como as utilizamos e em que circunstâncias elas
são acessíveis a terceiros, publicaremos no site informações sobre quaisquer mudanças na nossa Política de Privacidade ou sobre novas
funcionalidades que, consequentemente, impliquem a recepção ou o uso das informações dos usuários. Caso tenha quaisquer questões
relativas a esta Política, uso ou disponibilização dos seus dados pessoais, contacte-nos pelo correio electrónico arco@michaelpage.pt.

