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INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - RECRUTAMENTO  

 

O BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., com sede na Praça Marquês de Pombal, n.º 3 – 

3º, 1250-161 Lisboa, com o capital social de €63.000.000,00, e matriculado na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 505 149 060 

(“BEST”), é responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais.  

A privacidade e a proteção dos seus dados são importantes para o BEST. 

Através do presente documento, o BEST presta informação aos candidatos, no âmbito de processos 

de seleção e recrutamento ou de candidaturas espontâneas, sobre o tratamento de dados pessoais 

que lhes dizem respeito, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º e 14.º do 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).  

 

1. O BEST é responsável pelo tratamento dos dados pessoais do candidato (titular dos dados), 

facultados pelo próprio mediante preenchimento do formulário de candidatura disponibilizado 

no website do BEST, bem como dos demais dados pessoais que o candidato forneça, por 

qualquer forma, ao BEST ou a entidade indicada por este para intervir no processo de 

recrutamento e seleção, designadamente dados ou informações constantes de documentos 

curriculares ou outros, assim como dos dados que venham a ser gerados no âmbito daquele 

processo ou que resultem da avaliação da candidatura. 

2. O BEST poderá ainda proceder à recolha de informação respeitante ao candidato junto de 

fontes acessíveis ao público, organismos públicos e contactos disponibilizados pelo 

candidato, para complementar e/ou confirmar a informação facultada por este no âmbito de 

processo de recrutamento e seleção.  

3. Os dados pessoais acima referidos são recolhidos e tratados pelo BEST para as seguintes 

finalidades: 

a. Avaliação da candidatura, seleção e recrutamento no âmbito de processo de 

recrutamento para posição específica em que o candidato esteja integrado, com 

fundamento em execução de diligências pré-contratuais solicitadas pelo candidato e 

interesse legítimo do responsável pelo tratamento na contratação de trabalhadores; 
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b. Ponderação de candidatura espontânea e/ou eventuais contactos futuros com o 

candidato com vista à integração do mesmo em futuros processos de seleção e 

recrutamento, com fundamento no consentimento do candidato. 

4. O BEST apenas conserva e trata os dados pessoais de candidatos para os fins acima 

indicados durante o período de tempo que se revele necessário para a prossecução daqueles 

fins, aplicando critérios de retenção apropriados a cada tratamento. 

a. Em concreto, os dados pessoais dos candidatos tratados para a finalidade referida na 

alínea a) do número anterior são conservados até ao termo do processo de 

recrutamento no âmbito do qual os mesmos foram recolhidos, caso o candidato não 

seja selecionado e contratado pelo BEST.  

b. Para efeitos da finalidade referida na alínea b) do número anterior, os dados pessoais 

podem ser conservados durante o período de 2 (dois) anos após o termo do processo 

de recrutamento em que o candidato esteve inserido e no âmbito do qual não foi 

selecionado ou, no caso de candidatura espontânea, após a submissão da mesma, 

por forma a possibilitar futuros contactos com o candidato e a eventual integração do 

mesmo em futuros processos de recrutamento que venham a ter lugar no prazo 

indicado.  

5. Os aludidos dados pessoais poderão ser comunicados a outras entidades a quem o BEST 

tenha subcontratado o seu tratamento, designadamente, agências de emprego ou entidades 

por aquele contratadas para proceder à avaliação e seleção de candidaturas, entrevistas, 

verificação de habilitações ou outros dados dos candidatos. De igual modo, o BEST poderá 

transmitir os aludidos dados pessoais a outras entidades do Grupo NOVO BANCO, para 

eventuais contactos futuros com o candidato com vista à sua eventual integração em futuros 

processos de recrutamento, caso o titular dos dados preste o respetivo consentimento. 

Para conhecer as entidades que fazem parte do Grupo NOVO BANCO, consulte o endereço 

www.novobanco.pt. 

6. No que respeita ao tratamento dos dados pessoais, o candidato tem direito a solicitar ao 

BEST: 

a. O acesso, nos termos e condições legalmente previstos, aos dados pessoais que lhe 

digam respeito e que sejam objeto de tratamento pelo BEST; 

b. A retificação ou atualização de dados pessoais inexatos ou desatualizados que lhe 

digam respeito, bem como que os mesmos sejam completados no caso de estarem 

incompletos; 

c. O apagamento, nos casos especificamente previstos na lei, de dados pessoais que 

lhe digam respeito; 
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d. A limitação, verificadas as condições previstas na lei, do tratamento de dados 

pessoais no que lhe diga respeito; 

e. A retirada do consentimento prestado, quando o tratamento de dados se fundar, 

apenas, em consentimento; 

f. A oposição ao tratamento por motivos relacionados com a sua situação particular, 

quando o tratamento de dados se fundar em interesse legítimo do responsável pelo 

tratamento ou de terceiro; 

g. A receber do BEST, em formato digital de uso corrente e leitura automática, os dados 

pessoais que lhe digam respeito e que tenham sido, por si, fornecidos, tratados por 

meios automatizados com fundamento em consentimento ou em contrato celebrado, 

podendo solicitar, por escrito, a respetiva transmissão diretamente para outro 

responsável, sempre que tal se mostre tecnicamente possível. 

7. O candidato pode, ainda, solicitar, informação mais detalhada ao BEST, designadamente 

sobre as finalidades, fundamentos de licitude e prazos de conservação e, bem assim, 

apresentar-lhe reclamações sobre o modo como os seus dados pessoais são tratados, sem 

prejuízo de o poder fazer, também, junto da Autoridade de Controlo competente. 

8. O BEST nomeou um Encarregado da Proteção de Dados, que poderá ser contactado para 

quaisquer questões relacionadas com o tratamento de dados pessoais através dos seguintes 

canais: 

a. E-mail: pode exercer os seus direitos através de e-mail, para o endereço 

Best.doq@bancobest.pt; 

b. Carta: pode exercer os seus direitos através de carta, dirigida ao BEST ao cuidado do 

Encarregado de Proteção de Dados e enviada para a morada Praça Marquês de 

Pombal, n.º 3 3º, 1250-161 Lisboa. 

9. O candidato pode exercer os direitos referidos nos pontos 6 e 7 supra junto do Encarregado 

da Proteção de Dados, nos seguintes termos: 

a. E-mail: pode exercer os seus direitos através de e-mail, para o endereço 

Best.doq@bancobest.pt; 

b. Carta: pode exercer os seus direitos através de carta, dirigida ao BEST ao cuidado do 

Encarregado de Proteção de Dados e enviada para a morada Praça Marquês de 

Pombal, n.º 3 3º, 1250-161 Lisboa. 

10. A lei estabelece os termos em que os direitos acima indicados podem ser exercidos, os quais 

serão aplicáveis aquando do seu exercício junto do BEST, incluindo as exceções e limitações 

a que estão sujeitos. Poderá solicitar mais informações sobre estes direitos e o seu exercício 

junto do Encarregado da Proteção de Dados. 
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11. Alguns dados solicitados ao candidato, no âmbito do processo de recrutamento, poderão 

constituir requisito obrigatório para a avaliação da candidatura ou da candidatura para 

posições determinadas, caso em que, se os mesmos não forem facultados, a análise da 

candidatura não poderá ser efetuada pelo BEST. 


