
FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda., NIPC 515238040, CAE principal 70220-R3, com sede na Rua Imaculada 

Conceição Nº 86, Código Postal 4785-684 Trofa.

A FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda. está comprometida com a proteção dos dados pessoais que lhe são 

confiados e garante a salvaguarda do direito à proteção dos dados que lhe sejam voluntariamente prestados pelo 

titular dos dados, os quais serão de modo confidencial, tratados nos termos e no cumprimento, com rigor da Lei 

vigente sobre a proteção de Dados Pessoais e o Regulamento (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados/RGPD) em vigor desde 25-05-2018.

Os princípios em matéria de proteção relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais deverão respeitar os 

direitos e liberdades fundamentais.

Foi num contexto de protecção de dados pessoais que o R.G.P.D entrou em vigor a 25 de Maio de 2018, em toda a 

União Europeia, no Liechtenstein, na Noruega e na Islândia. O R.G.P.D. tem como objetivo contribuir para a existência 

de um espaço de liberdade, segurança e justiça e de uma união económica, para o progresso económico e social, 

consolidação e a convergência das economias a nível do mercado interno e para o bem-estar das pessoas singulares. 

Com o objetivo de assegurar a manutenção da estreita parceria existente entre a empresa FÁTIMA LIMA FLORES, 

CONSULTORES, Lda., com os seus Clientes, Fornecedores, Candidatos, Formandos e todos os demais Interessados, 

impõe-se, deste modo, a realização da política de tratamento de dados da empresa. Garantimos um tratamento 

legítimo, respeitador e transparente, assegurando o cumprimento da Legislação em vigor. Para que o tratamento dos 

dados pessoais seja legal, esse deve, ser efetuado com base no consentimento do titular. 

O consentimento deve ser uma manifestação livre, informada e explícita da sua vontade. Caso o titular dos dados, 

não faculte e não disponibilize os dados solicitados, poderá ficar impossibilitado de a sua inscrição não ser validada 

e de frequentar as ações de Formaçao e/ou de Coaching.

Os dados pessoais e informações fornecidas, no âmbito das inscrições em suporte digital ou em papel e na frequência 

e participação em ações de Fomação e/ou Coaching e outros dados pessoais contidos, em documentos que preencha 

(nomeadamente, um formulário de inscrição ou ficha biográfica) e em documentos pessoais entregues, tem como 

finalidade e fundamento a necessidade de tratamento para a execução de serviços da FÁTIMA LIMA FLORES, 

CONSULTORES, Lda. como ministrar as ações de Formação e/ou de Coaching, a pedido do titular dos dados ou nos 

interesses legítimos prosseguidos pelo responsável; e para efeitos de comunicar com o titular dos dados, no âmbito 

dessas ações; e para utilizar as ferramentas de gravação de atividades e interações desenvolvidas no âmbito das 

plataformas à distância, videoconferências e para partilha de ficheiros.
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Assim e para todos os devidos e legais efeitos, a  empresa FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda.  informa que: 

- É a responsável pela recolha e tratamento de dados, podendo ser contactada através do   e-mail:  

geral@fatimaflores.pt

- O encarregado da proteção de dados (D.P.O. ou E.P.D.) é a Fátima Lima Flores.

- Ao submeter-se a uma inscrição, o titular dos dados deve fornecer os dados estritamente necessários, relevantes e 

pertinentes, no âmbito das ações de Formação e/ou Coaching, considerando-se que os dados são fornecidos com 

base no consentimento expresso prestado, pelo titular dos dados. Caso o titular dos dados, não faculte e não 

disponibilize os dados solicitados, poderá ficar impossibilitado de participar nas acções de Formaçao e/ou Coaching 

em causa.

- A FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda. apenas solicita o fornecimento de dados relevantes para efeitos de 

ações de Formação e/ou Coaching, excluindo outro tipo de dados, podendo ser solicitados dados pessoais adicionais, 

que são necessários para a transmissão obrigatória de dados a entidades oficiais, bem como para efeitos de gestão 

de recursos humanos da  FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda.

- Os dados pessoais recolhidos poderão ser utilizados de forma anonimizada, impossibilitando a identificação dos 

respetivos titulares, em estudos estatísticos. 

- Tendo em conta a atividade da FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda., os dados do seu titular, poderão ser 

comunicados a terceiros, no âmbito legal, nomeadamente a certificação profissional e/ou de competências 

adquiridas pela Formação ou Coaching.

- O titular dos dados também presta o seu consentimento expresso e autoriza a utilização dos dados solicitados, para 

a elaboração de Perfis comportamentais, cerebrais, de Inteligência Emocional e para as Provas de Aptidão.

- Não tenciona transferir os dados pessoais para terceiros que não estejam inseridos no seu grupo empresarial ou 

empresas parceiras ou associadas.

- Findas as ações de Formação e/ou Coaching os dados pessoais podem não ser apagados de imediato e ser mantidos, 

por um período de 1 (um) ano, desde a data da sua recolha e tratamento, quando o titular dos dados preste o 

consentimento expresso, para que os seus dados pessoais se mantenham objeto de tratamento para outras 

oportunidades de Formações, Cursos e Coaching.

- O titular dos dados também presta o consentimento expresso para receber comunicações, por escrito e por e-mail, 

relativamente a informações sobre cursos, comunicações, ações de Marketing, eventos e divulgação de outros 

serviços do âmbito da atividade da FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda.
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- Os dados pessoais recolhidos serão usados enquanto se mantiver o consentimento prestado pelo titular.

- Os dados pessoais recolhidos são armazenados numa base de dados de acesso exclusivo aos colaboradores, 

agentes, trabalhadores, entidades que participam no processo de inscrição e de apoio às ações de formação e/ou 

coaching, mas apenas os que forem indicados especificamente pela FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda. e com 

a sua autorização e que desenvolvam quaisquer atividades necessárias para os fins relacionados com essas ações, 

sempre vinculados ao dever de sigilo e confidencialidade e à política de privacidade e proteção de dados.

- A qualquer momento o titular pode retirar o seu consentimento para o tratamento de dados, sem comprometer a 

legitimidade do tratamento já efetuado com base no consentimento prévio. Para tal, apenas necessita de enviar um 

e-mail para recrutamento@frh.pt ou uma comunicação escrita, dirigida para a morada Rua Imaculada Conceição nº 

86, Código Postal 4785-684 Trofa.

- O titular dos dados pode exercer o direito de acesso, retificação e apagamento dos seus dados pessoais e em 

algumas circunstâncias, solicitar a limitação do tratamento ou oposição aos mesmos, bem como o direito à 

portabilidade dos seus dados pessoais e direito a não ficar sujeito a decisões automatizadas. A retirada do 

consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado. 

Podem fazê-lo, por comunicação escrita, dirigida para a morada, Rua Imaculada Conceição nº 86, Código Postal 

4785-684 Trofa ou por e-mail para geral@fatimaflores.pt

- O exercício dos direitos é gratuito, exceto se se tratar de um pedido manifestamente infundado ou excessivo ou 

injustificadamente reiterado, caso em que poderá ser cobrada uma taxa razoável tendo em conta os custos. A 

resposta aos pedidos deverá ser prestada, sem demora injustificada, no prazo de um mês a contar da receção do 

pedido, salvo se for um pedido especialmente complexo ou ocorrer em circunstâncias excecionais. Esse prazo pode 

ser prorrogado até dois meses, quando for necessário, tendo em conta a complexidade do pedido e o número de 

pedidos. No âmbito do seu pedido, poderá ser-lhe solicitado que faça prova da sua identidade de modo a assegurar 

que a partilha dos dados pessoais é apenas feita com o respetivo titular.

- A Comissão Nacional de Proteção de Dados (C.N.P.D.) é a entidade responsável para apreciar uma eventual 

reclamação quanto ao tratamento de dados pessoais.

- Em cumprimento de determinação legal, pode ser obrigada a fornecer os dados pessoais.

- A FÁTIMA LIMA FLORES, CONSULTORES, Lda. pode de modo unilateral e a qualquer momento, alterar, aditar, 

retificar a atual política de privacidade de recrutamento, sem necessidade de aviso prévio.

Fátima Lima Flores, Consultores, Lda.
Rua Imaculada Conceição, 86

4785-684 Trofa

T. +351 910 835 740 • E. geral@fatimaflores.pt

www.fatimaflores.pt


