
   

 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Regulamento Geral da Proteção de Dados  

Eu, ______________________________________________________________titular do documento 

C.C/BI/T.R/Outro com o nº ________________, válido até ____/____/______, declaro para os 

efeitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (EU) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e da nova lei nacional, Lei nº 

58/2019, publicada em Diário da República nº 151/2019, série I de 2019.08.08, prestar, por 

este meio, o meu EXPRESSO CONSENTIMENTO, para recolha e tratamento dos meus dados 

pessoais, os quais tenha direta ou indiretamente informado, fornecido ou cedido à 

START.SOCIAL – Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento Comunitário, CRL, pelos 

Responsáveis pela Recolha e Tratamento de Dados e também eventuais subcontratantes, dos 

dados pessoais que me digam respeito.  

Os dados pessoais recolhidos nos termos da legislação em vigor, destinam-se exclusivamente 

para a finalidade do cumprimento do processo de recrutamento e seleção, bem como o 

respetivo tratamento e conservação em ficheiros de dados pessoais, informatizados ou 

manuais, os dados serão conservados pelo prazo máximo de 1 ano.  

Com a assinatura da presente declaração, declaro expressamente aceitar que a 

START.SOCIAL, proceda à recolha e tratamento dos meus dados pessoais, para efeitos da de 

recrutamento e seleção designadamente para efeitos de gestão administrativa ou outras 

permitidas por lei, sempre nos termos e limites previstos no RGPD.  

Consinto expressamente, com a assinatura da presente declaração, na recolha, registo e 

integração em bases de dados, organização, conservação, adaptação, alteração, recuperação, 

consulta, utilização, eliminação e comunicação por transmissão, difusão ou qualquer outra 

forma de colocação à disposição, incluindo a possibilidade de comparação e interconexão, 

dos seus dados pessoais, e, quando necessário.  

É-me garantido o acesso aos meus dados pessoais e à sua retificação, bem como o direito de 

oposição e esquecimento, sempre que, comprovadamente, a mesma se mostre justificada, 

legalmente admissível e não prejudique ou faça perigar a execução e o exercício de direitos 

conexos com o presente recrutamento. 

Declaro que, de forma livre, esclarecida, específica e inequívoca, aceito os Termos e Condições 

e autorizo que a START.SOCIAL me contacte via telefone, email, sms e correspondência. 

 

 

Data: _____/ _____/ _______ 

Assinatura do/a Candidato/a 
_______________________________________________ 

 
 (Assinatura conforme documento de identificação) 

 
 

Assinatura da Direção  
________________________________________ 

 
(Assinatura conforme documento de identificação) 


