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Política de Privacidade 
 

A Ventient Energy Serviços S.A., adiante designada como Ventient, assume o compromisso de garantir a 
proteção de todos os dados pessoais que lhe sejam disponibilizados. Neste sentido foram adotadas diversas 
medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais que nos 
são disponibilizados, contra qualquer forma de tratamento ilícito. 
Esta Política de Privacidade aplica-se exclusivamente ao tratamento de dados pessoais pela Ventient, nas 
seguintes áreas: 

 Recrutamento 

 Relação com colaboradores 

 Relação com Parceiros e entidades subcontratadas 

Finalidade do tratamento 
Os dados pessoais são recolhidos com as finalidades que se seguem: 

 Candidatos a recrutamento: 

o Contactos no âmbito do processo de recrutamento 

o Atividades de avaliação de recursos humanos para recrutamento 

 Colaboradores: 

o Elaboração de contratos de trabalho 

o Habitual cumprimento de obrigações decorrentes da relação com entidade contratante 

o Atribuição de incentivos ou benefícios através de entidades externas ou concretização de atividades laborais 

(viagens, estadias, etc) 

 Parceiros e entidades subcontratadas: 

o Protocolos e parcerias desenvolvidas no âmbito da atividade da Ventient; 

o Fornecimento de serviços; 

o Realização de tarefas de manutenção nos Parques Eólicos, de acordo com a Política de Segurança 

o Elaboração de Contratos de Arrendamento para a implementação de Parques Eólicos 

Dados pessoais recolhidos 
Os dados recolhidos limitam-se ao seguinte: 

 Candidatos a recrutamento (recolhidos através de formulários no site ou parceiros de recrutamento): 

o nome, número de telefone, email e Curriculum Vitae 

 Colaboradores (recolhidos pelo DORH, sendo utilizados para as finalidades previstas) 

o nome, morada, data de nascimento, cartão de cidadão/passaporte, carta de condução, naturalidade, NIF, 

NSS, habilitações, identificação de descendentes e ascendentes em primeiro grau  

 Parceiros e entidades subcontratadas: 

o nome, cartão de cidadão/passaporte, contacto telefónico, formação, condições clínicas para realização de 

trabalhos em altura e outros para identificação e validação de critérios de aceitação de colaboradores de 
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organizações contratadas para a realização de tarefas de manutenção nos Parques Eólicos, de acordo com 

a Política de Segurança 

o nome, morada, NIF e contactos de senhorios de terrenos para efeitos de elaboração de contratos de 

arrendamento para a implementação de Parques Eólicos 

o nome, morada, NIF e contactos de prestadores de serviços, para efeitos da elaboração de contratos de 

prestação de serviços variados 

Período de Conservação 
Os dados pessoais recolhidos serão mantidos enquanto houver consentimento do titular para as finalidades 
previstas em 0, sendo minimizados defensivamente até que se determine a sua eliminação (exceto aqueles 
relativamente aos quais se verifiquem exigências legais ou estatutárias que o impeçam). 

 Candidatos a recrutamento: 

o 5 anos após recolha caso o processo de recrutamento não seja concluído 

 Colaboradores: 

o 2 anos depois de o vínculo laboral cessar, exceto aqueles relativamente aos quais prevaleçam obrigações 

legais ou estatutárias 

 Parceiros: 

o 10 anos depois de a relação contratual cessar, exceto aqueles relativamente aos quais prevaleçam 

obrigações legais ou estatutárias  

Partilha de dados pessoais 
Os dados pessoais recolhidos serão armazenados e protegidos com cópias de segurança em plataformas 
localizadas na União Europeia, sendo partilhados seletivamente de acordo com a Tabela de Fluxo de Dados 
Pessoais, de forma a cumprir obrigações legais e materializando os vários benefícios que a organização 
decide atribuir aos seus colaboradores.   

  

Direitos dos titulares 
Para aceder, corrigir, adicionar, atualizar, apagar ou alterar o consentimento das atividades identificadas, o 
titular deverá contactar a Ventient através do e-mail: dpo@ventientenergy.com, identificando-se com o nome 
e NIF. Tais pedidos serão tratados com a maior brevidade possível. 
   

Alteração da Política 
A presente Política de Privacidade está disponível na página da Ventient (www.ventientenergy.) e poderá ser 
objeto de alteração ou revisão sem aviso prévio. Sempre que o fizermos, será divulgada a data da última 
atualização, no rodapé desta página. 
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