
MASTER THESIS PROGRAM, POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Ao submeter uma candidatura, ou quaisquer dados pessoais, ao “Master Thesis Program”, confirma e 

aceita que: 

- Leu e compreendeu a Política de Privacidade abaixo descrita; 

- A Nestlé pode tratar os seus dados pessoais para os fins definidos na Política de 

Privacidade, nomeadamente, para processamento e gestão da sua candidatura,  

 

Se não estiver preparado ou não concordar com os termos da Política de Privacidade pode 

interromper o processo de candidatura ao “Master Thesis Program”. 

------------------------------------------------------ 

 

 

• Master Thesis Program - Política de Privacidade  

Agradecemos a sua vista ao site Nestlé Carreiras, inserido no programa Nestlé Needs Youth.  

 

A Nestlé respeita o seu direito à privacidade, enquanto utilizador dos nossos websites e em 

qualquer comunicação eletrónica que estabeleça connosco. O “Master Thesis Program”, 

(doravante "Programa") e a presente Política de Privacidade (doravante "Política") descreve o 

tipo de informação e dados pessoais que a Nestlé e as suas afiliadas (coletivamente designadas 

por "Nestlé" ou "nós") podem recolher, em que medida e com quem podemos partilhar essas 

informações, bem como como trataremos essa informação e dados.  

Esta Política não é de natureza contratual e não faz parte de qualquer Contrato de trabalho 

ou oferta. 

Os dados que o identifiquem, ou através das quais seja identificável (os seus "dados pessoais") 

podem ser tratados pela (ou em nome da) Nestlé, através do Acordo de Voluntariado, para 

fins relacionados com o Programa.  

A Nestlé prevê e executa as medidas técnicas e organizacionais necessárias para manter os 

seus dados pessoais seguros. 

Todos os dados pessoais que recolhemos e conservamos, incluindo dados pessoais sensíveis, 

são armazenados e tratados de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de dados 

(“RGPD”), e Lei nacional de execução do Regulamento, bem como a Política de Privacidade do 

Grupo Nestlé.  

Se tiver quaisquer pedidos ou questões relativas aos seus dados pessoais, ou ao exercício dos 

seus direitos ao abrigo da Lei de Proteção de dados aplicáveis, contacte a Nestlé Portugal, e o 

seu encarregado de proteção de dados, por e-mail: dataprotectionPT@pt.nestle.com ou por 

telefone: Tel: +41 21 924 2000 .   

 



• Âmbito de aplicação da presente política 

 

A presente Política aplica-se a todas as entidades da Nestlé e a terceiros que possam tratar 

os dados pessoais relacionados com a sua candidatura. 

 

• Lei aplicável 

 

Esta Política estabelece um padrão mínimo de proteção dos seus dados pessoais a nível 

mundial. A Nestlé reconhece que a legislação aplicável em algumas jurisdições pode exigir 

normas mais rigorosas do que as descritas na presente Política. A Nestlé processará os seus 

dados pessoais em conformidade com todas as Leis e regulamentos aplicáveis. Sempre que as 

Leis e regulamentos aplicáveis numa jurisdição proporcionarem um nível de proteção dos seus 

dados pessoais, inferior ao estabelecido por esta Política, então os requisitos deste serão 

aplicável para além dessas Leis e regulamentos.  

 

• Recolha de dados pessoais 

 

No âmbito do Programa, apenas recolhemos os dados pessoais que nos fornece, ou que são 

necessários para se candidatar ao nosso Programa. Pode fornecer dados pessoais diretos 

(como o nome, morada, e-mail), enviando-nos esses dados através da sua candidatura. Pode 

também fornecer dados pessoais indiretos (como cookies, informação de conexão e de 

sistema) navegando nos nossos websites e comunicando eletronicamente connosco. Também 

pode carregar documentos como cartas de apresentação e CV’s através deste website. Por 

favor, não envie quaisquer dados pessoais sensíveis (como por exemplo, informações de 

saúde, religião, preferências políticas, etc.) como parte da candidatura, a menos que tal lhe 

seja especificamente solicitado por nós.  

 

• Categorias de dados pessoais 

 

 Os tipos de dados pessoais que podemos tratar no âmbito da sua candidatura incluem:  

- A apresentação do Projeto; 

- A Carta com a aprovação do orientador (como pode desenvolver a tese com a Nestlé); 

- A Carta de Motivação; 

- O Documento que comprove que está inscrito na Universidade; 

- O Histórico escolar; 

- As informações de contacto (por exemplo, nome, endereço, e-mail e número de telemóvel);  

- Quaisquer informações adicionais que possa fornecer (por exemplo, uma carta de 

acompanhamento);  



- Quaisquer outras informações que possam ser necessárias e estejam relacionadas com a sua 

candidatura (por exemplo, preferências linguísticas).  

Quaisquer dados adicionais, não solicitados pela Nestlé, podem ser desconsiderados por esta 

e eliminados. 

 

• Fins do processamento 

Os seus dados pessoais podem ser tratados para:  

- Processamento da candidatura ao Programa; 

- Realização de outras atividades de tratamento que sejam exigidas ou permitidas pela 

legislação aplicável; 

- Fins de apresentação de relatórios (por exemplo, tempo para o tratamento das 

candidaturas); 

- Quaisquer fins adicionais indicados em quaisquer formulários de candidatura que 

preencham; e, 

- Aprovação da candidatura, os seus dados pessoais poderão ser tratados no âmbito da sua 

relação com a Nestlé, sob reserva dos termos do seu acordo de voluntariado. 

 

Se a Nestlé tratar os seus dados pessoais para fins que vão além dos descritos na presente 

Política, a entidade responsável pela nova finalidade, assegurará que:  

- A nova finalidade está materialmente em conformidade com as disposições da presente 

Política;  

- Seja informado, quer da nova finalidade para a qual os seus dados pessoais devem ser 

tratados tanto como dos destinatários, ou categorias de destinatários, dos seus dados 

pessoais, e  

 - Na medida exigida pela legislação aplicável, o seu consentimento seja obtido antes do 

início de qualquer tratamento dos seus dados pessoais para qualquer nova finalidade desse 

tipo. 

 

Os seus dados pessoais também podem ser utilizados para gerir, apoiar e obter feedback 

sobre o nível dos nossos serviços e para prevenir violações de segurança, da lei ou dos nossos 

termos contratuais. 

  

• Divulgação de dados pessoais 

 

A Nestlé pode divulgar os seus dados pessoais a outras empresas do Grupo Nestlé. Também 

podemos divulgar os seus dados pessoais a terceiros (como os nossos fornecedores de 

serviços de Internet) que nos ajudam a gerir este site ou que nos ajudam no nosso processo 

de recrutamento online. Alguns desses terceiros podem estar localizados fora da jurisdição a 



partir da qual acedeu a este website. Esses terceiros são obrigados pela Nestlé, a qualquer 

momento, a fornecer níveis adequados de segurança para os seus dados pessoais. Estão 

obrigados a manter os seus dados pessoais privados e seguros e a tratar os seus dados 

pessoais apenas de acordo com as instruções específicas da Nestlé. 

Também podemos divulgar os seus dados pessoais: 

- A qualquer parte, conforme exigido ou permitido pela legislação aplicável. 

 

• Retenção de dados pessoais 

 

A Nestlé conservará os seus dados pessoais enquanto for razoavelmente necessário para a 

candidatura ao Programa, tendo em consideração a nossa necessidade de responder a 

questões ou resolver problemas e cumprir os requisitos legais ao abrigo da(s) lei(s) 

aplicável(eis). Sujeitos aos requisitos específicos de retenção estabelecidos na secção de 

Regulamento Especial abaixo, podemos reter os seus dados pessoais durante um máximo de 

2 anos para o podermos contactar caso ocorra uma oferta de emprego adequada ao seu perfil 

no futuro. Se não desejar ser considerado para futuras oportunidades de emprego, a pedido 

do candidato, os seus dados pessoais serão apagados. 

 

• Transferências internacionais de dados pessoais 

 

A Nestlé é uma empresa global que utiliza a Internet para recolher e tratar os seus dados 

pessoais. Isto envolve naturalmente o tratamento e a transmissão de dados pessoais através 

das fronteiras. 

Podemos transferir os seus dados pessoais para outras jurisdições que não a jurisdição em 

que está baseado, mas só o faremos para os fins descritos nesta Política.  Quando transferimos 

os seus dados pessoais para outras jurisdições, fazemo-lo de acordo com os requisitos da 

legislação aplicável.  

 

• Os seus direitos 

 

 Pode também ter os seguintes direitos, sob reserva da lei aplicável: 

- O direito de solicitar o acesso ou cópias dos seus dados pessoais, que são processados 

pela Nestlé ou em nome da Nestlé; 

- O direito de solicitar informações sobre a origem dos seus dados pessoais, se esses 

dados pessoais não tiverem sido recolhidos diretamente junto de si;   

- O direito de solicitar a correção de quaisquer inexatidões nos seus dados pessoais;  

- O direito de se opor, por motivos legítimos, ao tratamento dos seus dados pessoais;  

- O direito de solicitar informações sobre a existência e uma explicação da lógica 

envolvida no tratamento automatizado dos seus dados pessoais, bem como das 



consequências previstas desse tratamento, que tenha um efeito legal ou significativo 

sobre si; 

- O direito de solicitar que os seus dados pessoais sejam apagados ou que o tratamento 

dos seus dados pessoais seja limitado a determinados fins limitados;  

- O direito de apresentar queixa sobre o tratamento dos seus dados pessoais a uma 

autoridade de proteção de dados. 

 

Pode exercer qualquer um destes direitos, na medida em que estejam disponíveis ao abrigo 

da legislação aplicável, utilizando os dados de contacto fornecidos acima na Presente Política.  

A sua decisão de exercer qualquer um destes direitos não afetará a sua candidatura e não 

acarretará qualquer tipo de sanção ou penalização. 
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