
 
 

 

 

www.fullsix.pt 

Política de Privacidade  

 

1. A Fullsix compromete-se a proteger os seus dados pessoais A Fullsix está empenhada 

em proteger os seus dados pessoais e a sua privacidade. Incentivamo-lo a ler atentamente 

a presente Política de Proteção de Dados. A presente Política de Proteção de Dados 

informa-o sobre as nossas práticas de privacidade e proteção de dados e sobre a forma 

como os seus dados pessoais são recolhidos online e como esses dados são utilizados por 

nós. A Fullsix apoia fortemente os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de 

dados, bem como a conformidade com a legislação nacional e internacional em matéria de 

privacidade. A Fullsix compromete-se a manter a confidencialidade de quaisquer dados 

pessoais e a limitar estritamente qualquer divulgação de acordo com a legislação e a 

regulamentação local aplicável. Esta Política de Proteção de Dados é aplicável em todos as 

nossas subsidiárias para efeitos de recolha, tratamento, utilização, disseminação, 

transferência e armazenamento de dados pessoais. A Política impõe regras comuns para 

todas as nossas entidades em todos os países e visa garantir um elevado nível de proteção 

de dados pessoais na Fullsix e nos seus parceiros. 

 

 2. Como efetuamos o tratamento dos seus dados pessoais? A Fullsix respeita os direitos 

de cada indivíduo e candidato a ter a sua privacidade e dados pessoais protegidos. A Fullsix 

terá de cumprir os seguintes princípios quando efetua o tratamento dos seus dados 

pessoais:  

1. Tratar os seus dados pessoais de forma justa, com lealdade e de forma transparente;  

2. Recolher os seus dados pessoais para finalidades específicas, legítimas e não tratar os 

dados de formas incompatíveis com essas finalidades;  

3. Recolher os seus dados pessoais que sejam relevantes e não excessivos para os fins 

para os quais são recolhidos e utilizados. Poderemos anonimizar os dados sempre que tal 

seja possível e adequado, dependendo da natureza dos dados e dos riscos associados às 

finalidades a que se destinam;  

4. Manter a exatidão dos seus dados pessoais e, se necessário, regularmente atualizados. 

Tomaremos todas as medidas razoáveis para retificar ou eliminar dados que sejam 

incorretos ou incompletos;  

5. Manter os seus dados pessoais apenas enquanto isso for necessário para as finalidades 

para os quais foram recolhidos e tratados;  

6. Tratar os seus dados pessoais de acordo com os direitos legais das pessoas;  

7. Tomar as medidas técnicas, físicas e organizativas necessárias para manter a segurança 

dos seus dados e impedir acessos não autorizados, tratamento ilícito e não autorizado ou 

perda ou destruição acidental, ou danos aos dados pessoais;  

8. Tratar os seus dados pessoais com base na seguinte fundamentação legal: 

 - O Utilizador concedeu, inequivocamente, a sua autorização; ou  

- O tratamento é necessário para o cumprimento de um contrato do qual é parte ou para dar 

diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados antes da celebração de um 

contrato; ou  

- O tratamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que a Fullsix 
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estiver sujeita; ou 

 - O tratamento é necessário para proteger os seus interesses vitais ou o interesse vital de 

outra pessoa singular;  

- O tratamento é necessário para o desempenho de uma tarefa realizada no interesse 

público ou no exercício de uma autoridade oficial atribuída à Fullsix; ou 

 - O tratamento é necessário para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pela Fullsix 

ou por terceiros, exceto no caso desses interesses prevalecerem sobre os seus interesses 

ou os seus direitos e liberdades fundamentais.    

 

3. Porque recolhemos dados pessoais? 

 

 A Fullsix pode recolher os seus dados pessoais para completar as seguintes operações: 

Pedidos de informação Subscrição de newsletters e para envio das mesmas Candidaturas 

de emprego  

 

4. Que dados pessoais são recolhidos?  

 

A Fullsix recolhe e utiliza os seus dados pessoais para melhor o servir e para personalizar a 

sua experiência e interação com a Fullsix. Essa recolha é efetuada com a notificação e o 

consentimento adequados, juntamente com a manutenção de um registo das nossas 

atividades de tratamento ao abrigo da responsabilidade de cada uma das nossas entidades. 

Informações pessoais (ou "Dados pessoais") significam qualquer informação relativa a uma 

pessoa singular identificada ou identificável ("Titular dos dados"). Uma pessoa identificável 

é aquela que pode ser identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a 

um número de identificação ou a um ou mais fatores específicos da sua identidade física, 

fisiológica, mental, económica, cultural ou social.    A presente Política não abrange 

dados pessoais que foram anonimizados. Os dados pessoais são tornados anónimos se as 

pessoas singulares já não forem identificáveis ou se apenas forem identificáveis com um 

dispêndio desproporcionalmente grande de tempo, dinheiro ou trabalho. Se os dados 

pessoais tornados anónimos deixarem de ser anónimos (ou seja, se as pessoas individuais 

forem novamente identificáveis), ou se forem utilizados pseudónimos e isso permita a 

identificação de pessoas individualmente consideradas, nesse caso a presente Política volta 

a ser aplicável. Os tipos de dados pessoais que recolhemos sobre os Utilizadores poderão 

incluir: Nome, apelido, idade, empresa, endereço de email, número de telefone Informação 

de ensino, anteriores empregadores e interesse em ofertas de emprego (para candidatos a 

vagas de emprego) User ID e password (se aplicável) Endereço de IP 

 

 5. Como usamos os seus dados?  
 

Recolhemos determinados dados pessoais quando visita os websites ou clica nos diferentes 

links de produtos e serviços. Recolhemos estes dados para melhorar a sua experiência de 
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Utilizador da web para as suas visitas seguintes (p. ex,: seleção de país, idioma), para 

ajudarmos a gerir os sites de forma mais eficiente, para recolhermos dados demográficos 

agregados, para monitorizar o nível de atividade nos websites, e para avaliar a eficácia da 

nossa publicidade. Consulte também a nossa Política de Cookies sobre a forma como 

utilizamos cookies. Newsletters e emails promocionais: Recolhemos dados pessoais 

quando o Utilizador solicita a receção de newsletters, emails promocionais e outras 

informações. Utilizamos estes dados para fornecer ao Utilizador as informações por este 

solicitadas. Dados de contacto: Se o Utilizador nos contactar manteremos um registo dessa 

correspondência ou comentários, incluindo dados pessoais, num ficheiro específico de cada 

Utilizador. Usamos essas informações para nos ajudar a prestar um serviço de melhor 

qualidade caso o mesmo Utilizador volta a entrar em contacto connosco. Podemos manter 

os dados pessoais dos Utilizadores durante um prazo razoável e limitado para a realização 

das finalidades acima indicadas. Recrutamento: processamos informações pessoais dos 

candidatos para gerir o processo de recrutamento. Manteremos os seus dados pessoais 

pelo tempo necessário para concluir a finalidade para a qual eles foram recolhidos. Apenas 

conservaremos os seus dados pessoais pelo tempo estritamente necessário para 

prossecução de uma finalidade legítima.  

 

6. O que fazemos com os seus Dados Pessoais? 

 

 Se nos fornecer dados pessoais, diretamente ou através de um revendedor ou de outro 

parceiro de negócio, nós: • não iremos vender nem alugar a terceiros sem autorização - 

exceto no caso de aceitar essa utilização, mas poderemos utilizar os seus dados de 

contacto para lhe fornecer informações que acreditamos que precisa de conhecer ou que 

poderá achar útil, como (por exemplo) notícias sobre os nossos serviços e alterações aos 

nossos Termos e Condições do Serviço. • tomamos as medidas razoáveis e adequadas 

para proteger os dados pessoais contra perda, uso indevido e acesso não autorizado, 

divulgação, alteração e destruição; • não utilizamos nem divulgamos os dados, exceto: 1. 

De formas descritas na presente Política de Privacidade ou com as quais tiver concordado 

de outra forma; 2. Em conjunto com outros dados de forma que a sua identidade não possa 

ser razoavelmente determinada (por exemplo, compilações estatísticas); 3. Conforme 

exigido por lei, por exemplo, em resposta a uma notificação judicial ou a mandado de busca; 

4. A auditores externos que tenham concordado em manter a confidencialidade dos dados; 

5. Conforme necessário para proteger os direitos, a segurança ou a propriedade da Fullsix, 

dos seus Utilizadores ou de terceiros; isto pode incluir (por exemplo) a troca de informações 

com outras organizações ou autoridades públicas para identificação, proteção contra 

fraudes e/ou redução de riscos. 

 

 7. O seu consentimento  

 

Ao fornecer-nos os seus dados pessoais e / ou usar os sites e / ou celebrar um contrato 

connosco, você concorda com o processamento dos seus dados pessoais para os fins 
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descritos no artigo 3. Você também concorda com a transferência de seus dados pessoais 

para países ou jurisdições que não fornecem o mesmo nível de proteção de dados que a 

UE, se for necessário para as finalidades acima. Se fizermos tal transferência, 

forneceremos proteções adequadas para garantir que os seus dados pessoais são 

devidamente protegidos. Se você nos fornecer dados pessoais sobre outra pessoa, você 

confirma que eles o indicaram para atuar por eles, para consentir com o processamento dos 

seus dados pessoais, incluindo dados pessoais sensíveis, e que você os informou sobre 

nossa identidade e os propósitos (como estabelecido acima) para o qual os seus dados 

pessoais serão processados. Nós não processamos dados pessoais de menores de 16 

anos sem o consentimento expresso de seus pais ou representantes legais.  

 

8. Ligações para websites de terceiros 

 

 Os websites ou serviços da Fullsix podem fornecer ligações para aplicações, produtos, 

serviços ou websites de terceiros para sua conveniência e informação. Se utilizar essas 

ligações, irá sair do website da Fullsix. A Fullsix não controla os websites de terceiros nem 

as respetivas práticas em termos de privacidade, que podem diferir das práticas da Fullsix. 

Não recomendamos nem fazemos declarações sobre websites de terceiros. Os dados 

pessoais que optar fornecer ou que sejam recolhidos por esses terceiros não estão 

abrangidos pela Política de Proteção de Dados da Fullsix. Incentivamo-lo a analisar a 

política de privacidade de qualquer website com o qual interaja antes de permitir a recolha e 

utilização dos seus dados pessoais. Também poderemos fornecer ligações para redes 

sociais que lhe permitem partilhar informações com as redes sociais de que faz parte e 

interagir com a Fullsix em vários websites de redes sociais. A sua utilização destas ligações 

pode dar origem à recolha ou partilha de dados sobre si, dependendo da funcionalidade. 

Recomendamos que analise as políticas de privacidade e as configurações nos sites de 

redes sociais com as quais interage para garantir que compreende os dados que podem ser 

recolhidos, utilizados e partilhados por estes sites. Se efetuar uma publicação, comentário, 

manifestar interesse ou partilhar dados pessoais, incluindo fotografias, em qualquer fórum 

público, rede social, blogue ou qualquer outro fórum, tenha em atenção que quaisquer 

dados pessoais que envia podem ser lidas, vistas, recolhidas ou utilizadas por outros 

Utilizadores desses fóruns, e podem ser utilizados para o contactar, enviar-lhe mensagens 

não solicitadas, ou para finalidades sobre as quais nem você nem a Fullsix controlam e a 

Fullsix não é responsável para dados pessoais que opta por submeter nesses fóruns. 

 

 9. Os seus direitos em matéria de proteção de 

dados 

 

 • Direito de Acesso Como titulares de dados, pode solicitar informações sobre a natureza 

dos dados pessoais armazenados ou tratados por si por qualquer entidade da Fullsix. O 

Utilizador terá acesso aos seus Dados Pessoais independentemente da localização do 
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tratamento e armazenamento dos dados. Uma entidade que faça o tratamento desses 

dados irá cooperar na disponibilização de acesso a esses dados a qualquer Utilizador, 

diretamente ou através de uma entidade local. • Direito de Retificação Se os dados pessoais 

do Utilizador estiverem imprecisos ou incompletos, o Utilizador poderá solicitar que os 

dados sejam corrigidos. • Direito de oposição ao tratamento O Utilizador tem direito, a 

qualquer momento, a opor-se ao tratamento dos seus Dados Pessoais para efeito dos 

interesses legítimos da Fullsix ou para efeitos de marketing direto. • Direito de eliminação O 

Utilizador pode solicitar a eliminação dos seus Dados Pessoais quando é permitida pela 

legislação e pelos regulamentos aplicáveis em matéria de proteção de dados. • Direito à 

limitação do tratamento O Utilizador pode solicitar a limitação do tratamento dos seus Dados 

Pessoais quando esta for autorizada pela legislação e pelos regulamentos aplicáveis em 

matéria de proteção de dados. • Direito à portabilidade dos dados Se cumprir as condições 

definidas na legislação e na regulamentação aplicável em matéria de proteção de dados, o 

Utilizador tem o direito de receber um conjunto dos seus Dados Pessoais e a transmiti-los 

da Fullsix para outro responsável pelo tratamento. O Utilizador também pode solicitar a 

transmissão direta da Fullsix para outro Responsável pelo tratamento dos dados quando 

isso for tecnicamente viável. • Direito a apresentar uma queixa O Utilizador tem ainda direito 

apresentar uma queixa junto da autoridade local competente de supervisão da proteção de 

dados. Todos os pedidos de acesso, retificação, limitação, eliminação, limitação ou 

portabilidade dos seus Dados Pessoais, e quaisquer questões relativas à presente Política 

de Proteção de Dados, podem ser enviados para o Encarregado de Proteção de Dados da 

Fullsix por email, para: dpo@havas.com .  

 

10. Alterações à presente Política de Privacidade  
 

A Fullsix reserva-se o direito de alterar a presente declaração de privacidade conforme 

necessário, por exemplo, para cumprir as alterações às leis, regulamentos, práticas e 

procedimentos da Fullsix ou aos requisitos impostos pelas autoridades de proteção de 

dados. Nesse caso, a Fullsix informará os candidatos, clientes da Fullsix e quaisquer outras 

pessoas sobre quaisquer alterações significativas na presente Política. A Fullsix publicará 

todas as alterações em websites internos e externos relevantes.  
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