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Esta política de privacidade informa-o sobre o processamento dos seus dados pessoais na 
empresa Atheneum Partners GmbH, seus departamentos, e grupos (Atheneum).  De acordo 
com o Artº 4 nº 1 GDPR os seus dados pessoais são definidos como sendo toda a informação 
relacionada ou referida à sua pessoa, em particular por meio de atribuição a um identificador 
como seja o nome ou a uma organização ou o número pessoal de identificação através do 
qual a sua pessoa possa ser identificada.  

Informação pessoal e dados pessoais 

Durante a sua relação enquanto perito, a Atheneum recolhe e processa informação (quer em 
suporte papel quer em formato digital). Os dados podem incluir: 

Dados principais (nome, título académico, morada) 

• Dados da organização (título da categoria do trabalho) 
• Contactos profissionais e dados de comunicação  
• Dados de perfil, certificações, informações sobre acções de formação profissional e 

escolar, cursos profissionais completos para fins de qualificação contínua educacional 
e competências linguísticas, outras qualificações como assistentes primários, de 
acidentes, fogo ou evacuação. 

• Dados de candidatura (candidatura, CV, certificados, provas de cursos escolares e 
profissionais, diplomas) 

• Dados históricos 

  

Finalidade da recolha e processamento 

A Atheneum recolhe, processa e usa os seus dados pessoais exclusivamente para propósitos 
que refiram a sua pessoa enquanto perito da Atheneum aos seus clientes e com a finalidade 
comercial permitida em corelação com as nossas actividades comerciais que estão 
relacionadas com a sua relação com a nossa empresa. Isto inclui:  

• Processamento de candidaturas, por ex. a criação de uma conta na plataforma dos 
Especialistas da Atheneum. 



• Execução e termo da relação de perito 
• Exercício e cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes da lei e do acordo  
• Fixação do desempenho e desempenho da gestão 
• Fixação de honorários 
• Observância de requisitos legais, por ex. segundo a lei fiscal  
• Propósitos administrativos internos e organizacionais  
• Garantia da segurança e protecção de métodos de processamento de dados contra 

acessos não autorizados, falsificação e uso não autorizado  
• Protecção de instalações, activos, e activos da empresa de bandidos e outros prejuízos  

Os seus dados só serão processados para outros fins que não os mencionados acima, caso 
esse processamento seja compatível com os propósitos da relação de perito especialista. Nós 
informá-lo-emos sobre o processamento de seus dados e, se necessário, sobre o seu 
consentimento para tal.  

Os seus direitos de privacidade 

Os direitos sobre a protecção dos seus dados estão regulados no Capítulo III (Artº 12 e segs.) 
do Regulamento Europeu de Protecção Geral de Dados (GDPR).  De acordo com este 
regulamento o Perito tem o direito a ser informado no que diz respeito ao armazenamento 
dos seus dados pessoais, a finalidade de qualquer processamento, a transferência de dados 
para outros sítios e a duração do armazenamento.  

Talvez receba extractos ou cópias para exercer o seu direito de acesso. Se os seus dados 
estiverem incorrectos ou já não forem necessários para os fins para os quais foram 
recolhidos, o Perito pode requerer que o processamento seja corrigido, eliminado ou 
restringido. Tanto quanto for disponibilizado nos procedimentos do processamento, o Perito 
pode também ver por si próprio os seus dados e corrigi-los, se necessário.   

Caso a sua situação pessoal particular conduza a razões contra o processamento dos seus 
dados pessoais, pode opor-se a esse processamento pois o mesmo baseia-se num interesse 
legítimo. Num tal caso, só processaremos os seus dados se houver interesses especiais e 
convincentes.  

Se tiver questões sobre os seus direitos, por favor contacte a empresa ou o funcionário 
externo da protecção de dados.   

A base legal para o processamento dos seus dados pessoais 

A base legal para o processamento dos seus dados pessoais está alicerçado num legítimo 
interesse da empresa de acordo com o Artigo 6, parágrafo 1 e alínea f) do GDPR  - 
Regulamento Europeu de Protecção Geral de Dados. 

Um legítimo interesse pode surgir, por exemplo, por motivos internos organizacionais e 
administrativos, de protecção de instalações, activos, e activos da empresa bem como as 
posições do processamento de dados e dados.  Aqui o processamento dos seus dados é 



permitido se a protecção dos seus interesses, direitos fundamentais e liberdades 
fundamentais não prevaleça.   

Em casos particulares, podemos obter o seu consentimento para o processamento ou 
transmissão de dados. O seu consentimento, nestes casos, é voluntário e pode ser revogado 
por si futuramente e em qualquer altura, a menos que acordado de diferente modo. Em caso 
de um não consentimento ou de uma possível revogação posterior, o Perito não incorre em 
quaisquer desvantagens.   

Transmissão da sua informação pessoal  

A sua informação pessoal será transmitida ou divulgada a agências externas somente se essa 
situação for determinada pela norma legal ou requerida para cumprimentos de uma relação 
contratual envolvendo-o a si. (p. ex: autoridade tributária, bancos, fiscalização) ou a  uma 
parte da Atheneum ou uma agência externa que tenha um legítimo interesse no sentido 
acima dito e quando a transmissão é permitida sob os regulamentos de protecção de dados.  

Os seus dados e informações pessoais podem também ser divulgadas pela  Atheneum a 
agentes autorizados e contratantes que nos fornecem um serviço, incluindo seguradoras e 
consultores para legítimas finalidades tanto quanto isso seja permitido em casos 
particulares de acordo com as disposicões da lei de protecção de dados.   Se o seu 
consentimento ou informação separada for solicitada para estes casos, nós obteremos em 
primeiro lugar o seu consentimento ou informá-lo-emos previamente e em tempo útil. Os 
seus dados pessoais podem também ser transferidos para empresas de serviços para fins de 
cumprimento de tarefas de processamento de dados, p.ex. para cumprimento do 
processamento automático de dados pessoais ou cálculo de folhas de pagamento. 
Observaremos os regulamentos de protecção de dados. 

Com este propósito, sítios especiais determinados têm direitos de acesso limitados aos seus 
dados.  Uma transferência ou divulgação dos seus dados só é medida necessária para essa 
finalidade em conformidade com os regulamentos relevantes de protecção de dados.  Tanto 
quanto haja lugar a transmissão de dados em países terceiros ou uma revelação de sítios em 
países terceiros, por esse facto, os pre-requisitos  adicionais são tidos em consideração. De 
acordo com estes regulamentos, o Atheneum e o orgão de processamento concluíram um 
contrato de acordo com o GDPR - Regulamento Europeu de Protecção Geral de Dados – de 
acordo com as cláusulas normativas contratuais da EU. 

Na base de tal acordo, o processamento central dos dados pessoais rege-se pela legislação da 
protecção de dados.  

  

 

 



Orgão responsável pelo processamento dos seus dados pessoais 

O orgão competente e responsável pela recolha, processamento e uso dos seus dados 
pessoais é a  Atheneum Partners GmbH  na República Federal da Alemanha a não ser que 
tenham sido feitos outros acordos contratuais. 

Os dados pessoais são armazenados e processados em sistemas de processamento de dados 
pessoais. A instalação técnica é desenhada de modo a que somente um círculo restrito de 
pessoas autorizadas tenha permissão de acesso e qualquer outro acesso ou outra notificação 
de dados, de acordo com o estado avançado da tecnologia, fique excluído.  

 

Reclamações sobre o processamento dos seus dados pessoais  

Se tiver alguma preocupação ou questão sobre o processamento das suas informações 
pessoais e informações, pode contactar a Atheneum. No entanto, também pode contactar o 
funcionário da empresa de protecção de dados ou a autoridade supervisora para a protecção 
de dados cujos detalhes de contactos abaixo se indicam.  
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