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• 1. Quem é o responsável pelo tratamento de dados 
pessoais?  

As empresas da Sonae MC* são responsáveis pelo tratamento dos dados 
pessoais que constam no boletim de candidatura, bem como no 
Curriculum Vitae que possa estar anexo, assumindo as obrigações 
relacionadas com o desenho processual, finalidades, meios de 
tratamento, procedimentos, subcontratação de tratamento, medidas de 
mitigação do rico, registo de atividades de tratamento e ferramentas de 
controlo. As empresas da Sonae MC** têm um Encarregado de Proteção 
de Dados Pessoais (DPO), cujo contacto é o seguinte: 
dpo@sonaemc.com.  

• 2. Que dados são tratados pela Sonae MC e com que 
finalidade?  

As empresas da Sonae MC solicitam no momento da apresentação da 
candidatura os dados relevantes para efeitos de recrutamento e seleção 
(vide campos solicitados neste Boletim de Candidatura) e de gestão pré-
contratual.  

• 3. Quem tem acesso aos dados pessoais dos candidatos?  
• Os dados pessoais dos candidatos são utilizados pelos 

colaboradores envolvidos no processo de recrutamento das 
empresas responsáveis pelo tratamento de dados pessoais 
identificadas anteriormente. Em alguns casos, a Sonae MC 
poderá contratar uma empresa especializadas para 
tratamento de parte do processo de recrutamento e seleção.  

• 4. A quem são transmitidos os dados pessoais?  

Em caso de seleção, são solicitados dados pessoais adicionais para a 
finalidade de gestão pré-contratual, de forma a garantir a realização do 
contrato de trabalho e transmissão obrigatória de dados a entidades 
oficiais. Os dados poderão ser transmitidos às entidades oficiais – 
Segurança Social e Fundos de Compensação do Trabalho - e serão 
posteriormente tratados para a finalidade de gestão contratual.  

• 5. Qual o prazo de retenção dos dados pessoais?  

Os dados pessoais serão retidos durante o prazo de um ano nas 
candidaturas realizadas através do preenchimento do Boletim de 
Candidatura, salvo nos casos em que o candidato indique que apenas 
está a candidatar-se para uma determinada oportunidade de emprego, 
sendo que nestes casos os dados serão preservados apenas até ao final 
do processo de recrutamento.  

• 6. Quais os direitos do titular dos dados pessoais e como 
pode exercê-los?  

Regra geral, o titular tem os seguintes direitos ao nível da proteção de 
dados pessoais: direito de acesso, direito de retificação, direito de 
apagamento, direito de limitação do tratamento, direito de 
portabilidade, direito de oposição e direito de não ficar sujeito a 
decisões automatizadas. Para exercer qualquer um destes direitos, 
deverá contactar as empresas responsáveis pelo tratamento de dados 
pessoais através de dadospessoais@sonaemc.com. O seu pedido será 
analisado, sendo avaliada a sua legitimidade e pertinência com o 
objetivo de dar uma resposta efetiva face ao solicitado.  

Caso necessite, o titular poderá, ainda, apresentar reclamação junto da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).  

Consentimento: 

Autorizo, expressamente, de forma livre e 
consciente, as empresas identificadas enquanto 
Responsáveis de Tratamento de Dados Pessoais a 
tratar os meus dados pessoais para finalidades de 

recrutamento e seleção, tendo em conta a informação referida 
acima.  

_______          ______________________________  

(Data) (Assinatura do candidato)  

*Sonae MC (MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.; AMOR BIO-MERCADO BIOLÓGICO 

LDA; BB FOOD SERVICE, S.A.; BOM MOMENTO-RESTAURAÇÃO, S.A.; BRIO-PRODUTOS DE 
AGRICULTURA BIOLÓGICA, S.A.; CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.; ELERGONE ENERGIA, 
LDA; MAKE NOTES DESIGN, LDA; MCCARE-SERVIÇOS DE SAÚDE, S.A.; PHARMACONTINENTE-
SAÚDE E HIGIENE, S.A.; SK-SKIN HEALTH COSMETICS, S.A.; SOHI MEAT SOLUTIONS-
DISTRIBUIÇÃO DE CARNES, S.A.)  

**Sonae MC – DPO (MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.; CONTINENTE 
HIPERMERCADOS, S.A.; MCCARE-SERVIÇOS DE SAÚDE, S.A.; PHARMACONTINENTE-SAÚDE E 
HIGIENE, S.A.; 



 


