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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
  

A proteção da privacidade e dos dados pessoais de todas as pessoas que de alguma forma se 

relacionam com a GAREN – Avaliações de Ativos (clientes, colaboradores, parceiros, 

subcontratados e outros) constitui um compromisso fundamental da nossa empresa. 

 

Os dados pessoais são essenciais para a gestão de recursos humanos e para o cumprimento de 

obrigações legais, e os desafios que lhe estão associados são influenciados de forma muito intensa 

pelos desenvolvimentos tecnológicos, económicos e sociais. 

 

Trabalharmos todos os dias para assegurar os melhores níveis de proteção da privacidade e dos 

dados pessoais respeitando a legislação e todos os normativos e orientações nacionais e 

europeias aplicáveis ao seu tratamento. 

 

Desenvolvemos políticas e normas de privacidade, segurança e proteção de dados, assegurando 

que todos os que tratam dados pessoais, no âmbito do relacionamento que têm com a GAREN, 

subscrevem e atuam de acordo com os princípios que lhe estão subjacentes. 
 

Princípios Fundamentais da Recolha, Tratamento e Proteção de Dados Pessoais 

A GAREN cumpre os princípios fundamentais do normativo em vigor Lei 67/98 de 26 de outubro 

ou de outra que a altere ou substitua e, a partir de 25 de maio de 2018, do Regulamento (EU) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 RGPD. 
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Licitude 

Os dados pessoais serão tratados, se e na medida em que se verifique pelo menos uma das 

seguintes condições previstas para a licitude, quando: 

 

 For prestado consentimento pelo titular dos dados; 

 Seja necessário para a execução e gestão de um contrato; 

 Seja necessário para o cumprimento de uma obrigação legal; 

 Seja necessário para o prosseguimento de um interesse legítimo da empresa ou de 

terceiros 

 

Finalidade e Boa Fé 

Os dados pessoais serão tratados exclusivamente para as finalidades para as quais foram 

recolhidos e apenas serão tratados para finalidades distintas, quando legalmente permitido e 

mediante a prestação de informação ao deu titular. 
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Transparência 

Os titulares dos dados serão informados de forma clara e concisa sobre os aspetos relevantes 

relacionados com o tratamento dos seus dados pessoais, designadamente, sobre as respetivas 

finalidades de tratamento e eventual transmissão a terceiros. 

 

Proporcionalidade e limitação de conservação 

Só serão alvo de tratamento, os dados pessoais que se mostrem adequados, pertinentes e não 

excessivos e pelo tempo estritamente necessário. 

 

Need-to-know 

Apenas terão acesso aos dados pessoais tratados pela GAREN os colaboradores e subcontratantes 

cujas funções assim o exijam. 

 

Confidencialidade, integridade e disponibilidade 

Os dados pessoais serão tratados de forma a garantira a sua segurança, nomeadamente: 

 

 Proteger contra o acesso ou divulgação não autorizada ou ilícita; 

 Proteger contra a modificação, perda ou destruição não autorizada ou acidental; 

 Assegurar que os dados se encontram disponíveis quando necessário e permitido e sem 

demora indevida. 

 

Proteção de dados desde a conceção e por defeito 

Os serviços prestados pela GAREN, os seus sistemas de suporte e os seus procedimentos internos 

serão desenvolvidos com a preocupação de proteger a privacidade e os dados pessoais. 

A GAREN empenha-se, igualmente, em ser o garante do respeito pelos direitos dos titulares de 

dados pessoais: 

 

 O direito de acesso 

 O direito à informação 

 O direito de retificação 

 O direito de limitação do tratamento 

 O direito à portabilidade 

 O direito a ser esquecido 
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 O direito de retirar o consentimento 

 O direito de oposição 

 O direito a não ficar sujeito a decisões individuais tomadas de forma totalmente 

automatizada, incluindo definição de perfis 

 O direito de apresentar reclamação 

 

Segurança dos Dados Pessoais 

A GAREN respeita as melhores práticas no domínio da segurança e proteção da informação e dos 

dados pessoais, tendo adotado um programa de políticas e normas para assegurar a 

confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação que trata e que está sob a sua 

responsabilidade, o qual é conhecido por todos os colaboradores e subcontrantes. 

 

A política de segurança da informação da GAREN estabelece um conjunto de medidas técnicas e 

organizativas, em diversos domínios da segurança, entre as quais: 

 

Medidas de segurança lógicos: 

 Utilização de firewalls; 

 Sistemas de deteção de intrusão; 

 Política de acessos à informação e registo de operações (logging). 

 

Medidas de segurança física: 

 Controlo de acessos às instalações físicas onde se efetua o tratamento de dados 

pessoais, por colaboradores, subcontratantes, clientes e visitantes; 

 Acesso restrito às infraestruturas tecnológicas; 

Outras medidas: 

 Pseudonimização e anonimização dos dados pessoais; 

 Encriptação de mensagens; 

 A GAREN é responsável, em cumprimento da legislação aplicável, pelos dados 

pessoais que tenha que transmitir aos seus subcontratantes e garante que: 

 A partilha de informação e dados pessoais obedece às normas legais em vigor; 

 A transmissão de dados é efetuada com segurança; 
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 Os subcontratantes ou terceiros estão contratualmente obrigados a observar 

os deveres de confidencialidade e de sigilo e a assegurar a segurança dos 

dados pessoais, que, para esse efeito, lhes sejam comunicados, não podendo 

utilizar tais dados para quaisquer outras finalidades, em benefício próprio ou 

de terceiros, nem correlacioná-los com outros dados que se encontrem na sua 

disponibilidade 

 

O cumprimento das políticas e normas em matéria de segurança de informação e proteção dos 

dados pessoais é sujeito a escrutínio, auditoria e controlos, sendo complementado por um 

programa de informação aos colaboradores e subcontratantes da GAREN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


