
Introdução
O grupo Air Liquide respeita as suas preocupações sobre a privacidade das informações
pessoais que fornece e respeita a Política de Privacidade do Grupo, acessível a partir deste
link. A sua concordância com os termos deste aviso de privacidade significa o seu
consentimento para a recolha, uso e divulgação das suas informações pessoais para fins
relacionados à sua candidatura de emprego. Portanto, é recomendável ler atentamente este
aviso de privacidade antes de enviar sua candidatura de emprego. O seu consentimento é
válido para futuras visitas ao site, e pode revogar o seu consentimento de acordo com o
processo indicado abaixo.

Qual é o âmbito deste aviso de privacidade?
Este aviso de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais por si fornecidos na sua
candidatura de emprego e no processo de recrutamento, seja qual for a candidatura efetuada
através da resposta a uma oferta de emprego ou do envio de uma candidatura espontânea
para inserção numa bolsa de candidaturas. O responsável pelo tratamento dos seus dados
pessoais é a empresa do grupo Air Liquide que editou a candidatura de emprego a que se
candidata ou que procede ao tratamento dos seus dados pessoais em caso de candidatura
espontânea correspondente às suas necessidades (doravante “Air Liquide”).

Como são recolhidos e utilizados os seus dados pessoais?
Assim, a Air Liquide utiliza os dados pessoais que nos forneceu para o contactar e processar a
sua candidatura, caso tenha respondido online a uma oferta de emprego ou tenha enviado uma
candidatura espontânea e no interesse legítimo de avaliar a sua adequação ao posto de
trabalho proposto. Se no final do processo de seleção for contratado, as suas informações
também serão transferidas para os serviços de RH da Air Liquide para fins de administração de
recrutamento.

Recolha passiva de dados pessoais
Alguns dos dados pessoais armazenados no nosso servidor são fornecidos por si
voluntariamente quando preenche formulários online, enquanto outros dados pessoais são
recolhidos automaticamente.

A fim de melhorar a experiência de navegação do usuário nos nossos sites e para fins de
análise estatística, a Air Liquide coleta automaticamente determinados dados pessoais quando
visita nossos sites:

- o seu endereço IP: um endereço IP é atribuído ao seu computador pelo seu fornecedor de
serviços de internet para que possa aceder à web
- a data e a hora em que visita o site e as páginas que visualiza
- o sistema operacional do seu computador e o software de navegação na Internet usado
- o seu login, caso navegue em áreas restritas do site
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- o seu histórico de navegação nos sites do Grupo e a duração de sua conexão.

Consoante o caso, tratamos esses dados pessoais com o seu consentimento quando a lei o
exija (por exemplo, no caso em que o depósito de alguns cookies no seu terminal requeira a
recolha do seu consentimento) ou com base no nosso interesse legítimo em propor um website
e melhorar o seu desempenho.

Recomendamos que leia também a nossa página sobre cookies.

Quem pode aceder aos seus dados?
No estrito limite do processamento de dados realizado para os fins descritos acima, os seus
dados pessoais serão acedidos   pelos departamentos de RH da Air Liquide. Os seus dados
pessoais serão usados   exclusivamente pela Air Liquide e não serão comunicados a terceiros,
excepto a (i) fornecedores de serviços terceirizados dos sistema de informação que requerem
acesso aos dados pessoais dentro do sistema para fornecer tais serviços, bem como (ii)
empresas externas envolvidas no processo de recrutamento. A Air Liquide exige que essas
empresas protejam adequadamente seus dados pessoais e não os utilizem para outros fins
além dos mencionados acima. Se os serviços prestados por estas empresas envolverem
transferências de dados pessoais para fora do Espaço Económico Europeu, os seus dados
pessoais estarão abrangidos pelas Cláusulas Contratuais Tipo que foram estabelecidas pela
Comissão Europeia e que impomos aos nossos prestadores de serviços, ou por qualquer outro
mecanismo considerado necessário pela Comissão Europeia.

Dada a dimensão internacional do Grupo Air Liquide, alguns dos destinatários da Air Liquide
podem estar estabelecidos em países localizados fora do Espaço Económico Europeu, onde a
legislação de privacidade de dados pode diferir daquela do Espaço Económico Europeu. O
grupo Air Liquide tomou, assim, medidas para garantir um nível adequado de proteção das
informações pessoais. Estas transferências estão abrangidas por “Binding Corporate Rules”
aprovadas pelas autoridades competentes em matéria de proteção de dados pessoais. Pode
consultá-los seguindo este link.

Como pode gerir os seus dados pessoais?
De acordo com a regulamentação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais,
nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016 sobre a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e sobre a livre circulação desses dados, tem o direito de acesso, retificação e
eliminação dos seus dados pessoais, o direito de se opor por motivos relacionados com a sua
situação particular ao tratamento dos seus dados pessoais, bem como o direito de estabelecer
orientações quanto o destino de seus dados pessoais post-mortem.
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Além disso, em alguns casos, pode solicitar o recebimento dos dados pessoais que nos
forneceu ou, quando possível, enviá-los diretamente a outro responsável.

Em determinadas circunstâncias, também tem o direito de obter a limitação do tratamento dos
seus dados pessoais.

Para o processamento de dados pessoais que requer o seu consentimento, tem o direito de
retirar o seu consentimento a qualquer momento. O exercício deste direito não afeta a
legalidade do tratamento baseado em consentimento antes da retirada.

Caso pretenda eliminar os seus dados pessoais e/ou retirar o seu consentimento relativo à
conservação dos seus dados pessoais e/ou retirar o seu nome e dados pessoais da lista de
candidatos, pode:

- aceder à sua conta de candidato e clicar em “apagar os meus dados pessoais”,
- caso não consiga aceder à sua conta de candidato, pode enviar o seu pedido para este email:
wwhr-grouphris@airliquide.com.

Para todas as outras questões ou pedidos relacionados com os seus dados pessoais e para
exercer os seus direitos legais, pode enviar um pedido ao Encarregado da Proteção de Dados
designado pela Air Liquide:

Por correio normal:
Laurence Thomazeau
Encarregado da proteção de dados
75, quai d'Orsay 75007 Paris

Ou através do formulário de contacto disponível aqui.

Tem ainda o direito de apresentar reclamação junto da autoridade competente para a proteção
de dados pessoais.

Por quanto tempo a Air Liquide manterá seus dados pessoais?
Em caso de recusa por parte da Air Liquide da sua candidatura a uma oferta de emprego, os
seus dados pessoais serão eliminados três meses após o fim do processo de seleção, excepto
quando uma retenção mais longa é permitida por lei para fins de prova.
Se der o seu consentimento para ser integrado num grupo de candidatos na sequência de uma
recusa por parte da Air Liquide da sua candidatura a uma oferta de emprego específica ou
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porque enviou uma candidatura espontânea, a Air Liquide irá armazenar os seus dados
pessoais por um período de vinte e quatro meses desde as últimas trocas de mensagens
consigo, a menos que peça a eliminação dos seus dados pessoais antes de acordo com o
processo indicado acima.

Modificações
A Air Liquide reserva-se o direito de modificar ou completar este aviso de privacidade a
qualquer momento. A atualização deste aviso de privacidade é exibida no início deste aviso,
com efeito imediato após sua publicação. Por favor, verifique periodicamente, e especialmente
antes de fornecer qualquer nova informação pessoal.


