POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Smith & Nephew Plc e as empresas do seu grupo (juntas Smith & Nephew, a Empresa, nós, nosso ou nos) irá recolher
informação pessoal identificável sobre si relacionada com a finalidade e a utilização deste site (Dados).
O SEU CONSENTIMENTO
Ao concordar com os termos desta Política de Privacidade, está a consentir com a recolha, utilização, divulgação e
transferência transfronteiriça dos seus Dados conforme descrito abaixo. Leia atentamente esta política antes de concordar
com os termos. Após o seu acordo, o seu consentimento continuará a aplicar-se à nossa recolha, utilização, divulgação e
transferência transfronteiriça dos seus dados pessoais, salvo se revogar o seu consentimento contactando-nos para o efeito
através do e-mail careers@smith-nephew.com. Se optar não concordar com os termos desta Política, não será capaz de
utilizar o site para se candidatar a oportunidades de carreira a nível mundial no grupo de empresas Smith & Nephew, e nós
não poderemos tê-lo(a) em conta para a posição para a qual se candidata.
ÂMBITO DESTA POLÍTICA
A presente Política de Privacidade apenas se aplica à informação recolhida para efeitos de recrutamento através deste site e
de outras fontes. As outras fontes podem incluir informação que faculta por outros meios que não este site, bem como
informação obtida, por exemplo, através de anteriores entidades empregadoras, de outras referências, de prestadores de
seleção prévia à contratação, e de outras fontes. A presente Política não se aplica a qualquer outro site ou página que
detenhamos ou controlemos. Os nossos outros sites têm as suas próprias políticas.
TRATAMENTO DE DADOS E A SUA CONTA DE UTILIZADOR
A Smith & Nephew irá utilizar os seus Dados para efeitos de recrutamento para cargos aos quais se candidate, e para procurar
proporcionar-lhe, bem como a nós, opções adequadas a cargos na Smith & Nephew pelo mundo. O utilizador será
responsável por proporcionar informação exata, completa e atualizada ao submeter a mesma através da aplicação online.
O nosso tratamento dos seus Dados é necessário:
i)

para que a Smith & Nephew possa chegar a um acordo de emprego ou de relação laboral consigo;

ii)

para os nossos interesses legítimos nas nossas atividades de recrutamento mundial; e

iii)

para os seus interesses legítimos enquanto utilizador deste site.

Pode verificar, modificar e atualizar os seus Dados a qualquer momento fazendo login neste site.
Se, a qualquer momento, desejar apagar os seus Dados, envie-nos o seu pedido através de e-mail para careers@smithnephew.com.
Armazenaremos os seus Dados por um período de tempo não superior ao legalmente permitido para as finalidades legais.
Em todo o caso, se não se tiver candidatado a uma posição na Smith & Nephew e não tenha existido nenhuma atividade no
seu perfil durante um (1) ano, os seus Dados serão apagados, salvo se a lei estabelecer um período de retenção mais curto
ou mais longo, caso em que a Smith & Nephew apagará os seus Dados uma vez decorrido esse período de retenção.
Nós não lhe solicitaremos que nos faculte informação sobre a sua saúde, origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças
religiosas ou filosóficas, filiação sindical ou orientação sexual, salvo se a lei, excecionalmente, exigir que o façamos.

Se a Empresa o(a) contratar, os Dados que nos submeteu através da aplicação online e a informação que recolhemos durante
o processo de candidatura passarão a fazer parte do seu perfil pessoal, e pode ser utilizada para gerir a relação laboral e
para efeitos de avaliação e manutenção de registos. A Empresa irá reter esta informação durante a vigência da sua relação
laboral com a Empresa, e posteriormente durante o tempo que seja permitido ou exigido por lei.
TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL E SEGURANÇA DE DADOS
A Smith & Nephew opera a nível mundial. Tal significa que, relativamente à finalidade e utilização deste site, podemos
transferir os seus Dados para outros países, incluindo os que se encontram fora do Espaço Económico Europeu (tal como os
Estados Unidos), mas apenas conforme permitido pela legislação e regulamentação aplicáveis (que variam de país para país).
As leis de proteção de dados nos países em que os seus Dados podem ser transferidos podem ser menos exigentes do que
as leis da sua jurisdição.
A Smith & Nephew adotará medidas razoáveis operacionais, de gestão, físicas e técnicas para proteger os seus Dados de
destruição acidental, não autorizada ou ilícita, perda, modificação, divulgação ou acesso.
Apesar de nos esforçarmos em proteger a sua informação pessoal, não podemos assegurar a segurança de qualquer
informação que submeta através da aplicação online, pelo que o fará por sua conta e risco. Pedimos-lhe que mantenha o seu
nome de utilizador, palavra-passe e outras credenciais de registo em local seguro na medida em que partilha a
responsabilidade em manter a confidencialidade da informação que nos submete. Constitui uma boa prática terminar a
sessão da sua conta e fechar a janela do navegador quando tiver terminado a sua visita ao nosso site.
DIVULGAÇÃO DOS SEUS DADOS A TERCEIROS
Podemos partilhar os seus Dados com terceiros, prestadores de serviços, contratados que prestem serviços, relacionados
com este site, em nome da Smith & Nephew. Estes terceiros apenas podem utilizar os seus Dados que lhes facultamos
conforme determinado pela Smith & Nephew, e apenas de acordo com a presente Política de Privacidade.
A Smith & Nephew é responsável pelo funcionamento deste site, o qual é assegurado através de um terceiro, prestador de
serviços, a Workday Inc, sita na 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, EUA, em nosso nome, e pela proteção
dos Dados recolhidos através do mesmo.
Também poderemos partilhar os seus Dados nas circunstâncias descritas abaixo:


quando imposto por lei, tal como quando respondemos a intimações, ordens de tribunal, processos judiciais, ou
requerimentos de prova;



se desconfiarmos que as suas ações violam a legislação aplicável, ou ameaçam os direitos, propriedade, ou
segurança da nossa Empresa, os nossos utilizadores, ou outros;



se vendermos a totalidade ou parte do nosso negócio, podemos divulgar toda a informação que tenhamos recolhido
sobre si a um comprador ou, numa auditoria, a um potencial comprador, mas sujeito a um acordo de
confidencialidade.

A Smith & Nephew apenas efetuará as referidas divulgações quando permitido pela legislação aplicável em matéria de
proteção de dados.

REGISTO E DADOS DE CONTACTO
Quando se regista neste site, a Smith & Nephew pode contactá-lo(a) caso o seu perfil e preferências correspondam a um
cargo disponível na Smith & Nephew, desde que o seu perfil se encontre ativo neste site.
Pode também optar por receber e-mails automáticos sobre cargos na Smith & Nephew no endereço de e-mail que facultou
no momento do registo, informando-o(a) de cargos que se possam enquadrar no seu perfil registado. Para deixar de receber
estes e-mails a qualquer momento, pode clicar no link “unsubscribe” na parte inferior destes e-mails.
Pode também optar por deixar de receber estes e-mails, ou começar a recebê-los, caso tenha optado inicialmente por não
receber, enviando o seu pedido para careers@smith-nephew.com.
OS SEUS DIREITOS
Tem o direito de aceder ou apagar os seus Dados na posse da Empresa submetendo o seu pedido para careers@smithnephew.com. Também nos pode contactar através desse e-mail caso pretenda revogar o seu consentimento para o nosso
tratamento e divulgação dos seus Dados, conforme descrito na presente Política de Privacidade.
Qualquer revogação terá efetividade apenas para o futuro. Pode também utilizar o endereço de e-mail referido para exercer
quaisquer outros direitos que possam ser concedidos pela legislação aplicável em matéria de proteção de dados, tais como
o direito ao apagamento dos seus dados pessoais; o direito de limitar ou de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais
e o direito à portabilidade dos dados. Também tem o direito de apresentar uma reclamação à autoridade local de proteção
de dados, caso desconfie da violação desta Política.
DECISÕES AUTOMATIZADAS E PROCESSOS DE RECRUTAMENTO
Podemos utilizar decisões automatizadas no processo de recrutamento. Pode solicitar um meio alternativo de tomada de
decisão, ou contestar uma decisão automatizada, contactando-nos através do e-mail careers@smith-nephew.com.
EMPREGO
No caso de começar a trabalhar com a Smith & Nephew, será aplicável uma política alternativa relativamente aos seus Dados,
sobre a qual será devidamente informado(a).
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A Smith & Nephew está registada em Inglaterra e País de Gales com o número de empresa 324357, em 15 Adam
Street, Londres, WC2N 6LA, Reino Unido.

