TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais recolhidos na ficha de candidatura para admissão são tratados nos termos 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 (“RGPD”) e demais legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, de
acordo com as mais rigorosas medidas técnicas, organizativas e de segurança, necessárias para garantir
a confidencialidade, integridade e a não destruição dos dados.
Este tratamento é da responsabilidade da Gebalis – Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de
Lisboa, EM S.A., com sede em Rua Costa Malheiro, Lote B 12, Bairro Alfredo Bensaúde, 1800 - 412 Lisboa
(doravante “Gebalis”), que é destinatária da sua candidatura, para a finalidade de seleção e recrutamento
de colaboradores e outras atividades relacionadas.
O tratamento destes dados é necessário para a realização, a seu pedido, de diligências pré-contratuais,
bem como para a prossecução de interesses legítimos da Gebalis, podendo, por conseguinte, os seus
dados pessoais serem comunicados para a mesma finalidade ao Município de Lisboa, na qualidade de
acionista único da Gebalis.
Os dados pessoais serão conservados pelo período necessário à prossecução das finalidades acima e
dentro dos prazos legalmente estabelecidos, sendo-lhe garantido, a todo o tempo, o exercício dos direitos
de acesso, retificação, limitação do tratamento, portabilidade dos dados, oposição e apagamento (“direito
a ser esquecido”), nos termos previstos no RGPD e na demais legislação aplicável. Para o efeito, caso
pretenda exercer os seus direitos, poderá contactar, por escrito, a Gebalis para a morada Rua Costa
Malheiro, Lote B 12, Bairro Alfredo Bensaúde, 1800 - 412 Lisboa ou por correio eletrónico para
gbl@gebalis.pt.
A Gebalis protege a sua privacidade e toda a informação que nos disponibiliza, incluindo os seus dados
pessoais, nos termos da respetiva Política de Privacidade, disponível em www.gebalis.pt para consulta,
onde poderá encontrar toda a informação relevante sobre o tratamento dos dados que nos disponibiliza.
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