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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO CANDIDATO  

 

A sua confiança é importante para nós. É por isso que protegemos os seus dados pessoais e os 

usamos com responsabilidade ao longo do seu contrato de trabalho com a FedEx Express International 

B.V. e seus grupos operacionais, subsidiárias e divisões, incluindo qualquer empresa TNT (“FedEx”).  

 

Na FedEx, comprometemo-nos a proteger a sua privacidade e a segurança dos seus dados pessoais. 

A FedEx criou esta de Política de Privacidade do Candidato (“Política de Privacidade”) para explicar 

como funciona a recolha e a utilização dos seus Dados Pessoais, que podem ser definidos como 

qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável ( “Dados Pessoais”). 

 

Última atualização: Julho de 2019. 

 

Quando esta Política de Privacidade menciona “FedEx”, “nós, ou “nosso”, a FedEx refere-se à empresa 

FedEx que decide as finalidades e os meios de tratamento dos seus Dados Pessoais ao abrigo desta 

Política de Privacidade do Candidato. Os seus Dados Pessoais são da responsabilidade de tratamento 

da empresa local da FedEx, à qual se candidatou. Sem prejuízo dos processos locais de candidatura, 

a FedEx também tem sistemas internacionais, através dos quais a FedEx Express International B.V. 

com sede em Hoofddorp, Holanda (para a Europa) e/ou a FedEx Corporation, com sede em Memphis, 

Estados Unidos (em geral), serão responsáveis pelos seus Dados Pessoais.  

 

Informações de contacto 

 

Se tiver alguma questão acerca do tratamento dos seus Dados Pessoais em Portugal poderá 

consultar, diretamente, a sua empresa local FedEx, que estará disponível para tratar de pedidos de 

informação ou reclamações. Sem prejuízo do seu direito de contactar a empresa local FedEx, tem 

sempre o direito a contactar, diretamente, as seguintes empresas FedEx, que também estão 

disponíveis para tratar pedidos de informação ou reclamações: 

 

FedEx Express International B.V. 

A/C: Departamento Jurídico 

Taurusavenue 111     

2132 LS Hoofddorp      

Holanda           

Email: dataprotection@tnt.com, (em breve dataprotection@fedex.com)     

 

FedEx Corporation 

A/C: Departamento Jurídico - Compliance  

1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600  

Memphis, TN 38120  

Estados Unidos da América 

Email: dataprivacy@fedex.com  

 

Enquadramento 

Esta Política de Privacidade do Candidato responde às seguintes questões: 

1. Esta Política de Privacidade do Candidato é aplicável a si? 

2. Que Dados Pessoais são recolhidos pela FedEx? 

3. Porque é que a FedEx trata Dados Pessoais? 

4. Quem é que tem acesso aos seus Dados Pessoais? 

5. Por quanto tempo é que a FedEx tratará os seus Dados Pessoais? 

6. Que medidas é que a FedEx implementa para proteger os seus Dados Pessoais? 

7. Onde é que FedEx armazena ou para onde é que transfere os seus Dados Pessoais? 

mailto:dataprotection@tnt.com
mailto:dataprotection@fedex.com
mailto:dataprivacy@fedex.com


2 
 

8. Quais são os direitos que poderá exercer, em relação ao tratamento dos seus Dados Pessoais? 

9. Como é que deverá proceder se tiver outras questões ou reclamações? 

10. Existirão atualizações a esta Política de Privacidade? 

 

 

1. Esta Política de Privacidade do Candidato é aplicável a si? 

 

Esta Política de Privacidade do Candidato é-lhe aplicável, caso se candidate a uma posição na FedEx. 

Esta Política de Privacidade do Candidato também se aplica a quaisquer Dados Pessoais que são 

tratados quando fazemos a seleção de candidatos, de modo a determinar a integridade e fiabilidade 

do candidato (“Seleção Pré-Contratual”).  

 

2. Que Dados Pessoais são recolhidos pela FedEx? 

 

Candidatura 

A FedEx pode solicitar-lhe que submeta os seguintes Dados Pessoais, quando se candidata a uma 

posição: 

▪ Informações de contacto pessoal, que inclui o seu nome, morada, endereço de e-mail, 

número de telefone 

▪ Informações pessoais, que inclui o género, data de nascimento e nacionalidade 

▪ Carta de apresentação 

▪ (Conteúdo do) Curriculum Vitae / Resumo 

▪ Carta de motivação 

▪ Informação sobre perfil online, no caso de ser selecionado via online por ferramentas tais 

como o LinkedIn 

▪ Informação relacionada com educação, formação e progressão na carreira, que inclui a 

sua formação académica e experiência profissional, quaisquer cursos ou formações que tenha 

participado ou certificados que tenha adquirido 

▪ Correspondência e comunicações de dados entre a TNT e o candidato, que inclui 

correspondência via e-mail, dados de tráfego da Internet e o seu endereço de IP 

 

É possível enviar especiais Dados Pessoais à FedEx no decurso do processo de candidatura, por 

exemplo, na sua carta de apresentação, CV ou na carta de motivação, os quais serão posteriormente 

tratados no decurso do seu processo de candidatura. 

 

Seleção Pré-contratual 

No decurso do processo de Seleção Pré-contratual procederemos, quando relevante e permitido nos 

termos da legislação aplicável, ao tratamento de registos que poderão conter Dados Pessoais 

sensíveis. Para efeitos de Seleção Pré-contratual, procederemos ao tratamento da seguinte 

informação, no todo ou em parte: 

• Comprovativo de identificação. 

• Diplomas/Formação académica. 

• Experiência profissional. 

• Declaração de Integridade (pessoal) (ex.: Certificado de Conduta). 

 

Dependendo da posição à qual se candidata, a Seleção Pré-Contratual pode ser mais extensiva (por 

exemplo, para funções Jurídicas ou Financeiras nas quais os trabalhadores lidam com informação 

confidencial). No decurso do processo de Seleção Pré-Contratual, iremos, quando relevante e 

permitido nos termos da legislação aplicável, proceder ao tratamento de registos, tais como: 

• Confirmação de trabalho independente (Declaração de Estatuto de Trabalhador 

Independente, NIF, Câmara do Comércio) 

• Perfil Online 
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• Outros registos relevantes (ex.: específicos do setor e/ou cargo) 

• Verificação personalizada (ex.: código de conduta e sigilo);  

• Credibilidade, que consiste em: 

o Histórico de pagamentos 

o Informações comerciais 

o Julgamentos cíveis (registo de processo de insolvência); 

o Registo de tutela; 

• Lista de Sanções (UE/EUA/etc.) 

• Registo criminal 

 

3. Porque é que a FedEx trata Dados Pessoais? 

 

A FedEx utiliza os Dados Pessoais por si fornecidos, com o único propósito de condução do processo 

de candidatura. A FedEx está autorizada pelas leis e regulamentos de Proteção de Dados a usar os 

seus Dados Pessoais para esta finalidade, de modo a prosseguir os nossos interesses legítimos e 

recrutar novos trabalhadores, bem como adotar medidas prévias à celebração de um contrato consigo. 

 

Os Dados Pessoais devem ser recolhidos, usados, armazenados ou de qualquer forma tratados 

sempre que necessários, no âmbito de uma gestão responsável, eficiente e efetiva de negócio da 

FedEx. A FedEx trata Dados Pessoais com base nos fundamento(s) de licitude aplicáveis. O 

fundamento de licitude poderá estar intrinsecamente relacionado com a finalidade de negócio. Isto 

significa que, por exemplo, que as medidas adotadas por sua solicitação, prévias à celebração de um 

contrato consigo, poderá ser, conjuntamente, um fundamento de licitude e uma finalidade de negócio 

para a FedEx tratar Dados Pessoais. Deste modo, iremos clarificar, em primeiro lugar, quais os 

fundamentos de licitude com que a FedEx trata os seus Dados Pessoais e, subsequentemente, a(s) 

finalidade(s) de negócio com que utilizamos os seus Dados Pessoais: 

 

Fundamentos de licitude 

A FedEx trata os seus Dados Pessoais, durante o processo de candidatura, incluindo a Seleção Pré-

contratual, com base num dos seguintes fundamentos de licitude: 

• O tratamento é necessário para execução das nossas obrigações contratuais perante si ou para 

adotar as medidas, por si solicitadas, em momento prévio à celebração do contrato; 

• O tratamento é necessário para cumprimos com as nossas obrigações legais (leis, regulamentos 

e orientações específicas do sector às quais a FedEx se encontra sujeita). 

• O tratamento é necessário para proteger os seus interesses vitais ou de outros indivíduos. 

• O tratamento é necessário para efeito dos interesses legítimos da FedEx, exceto se os seus 

interesses, direitos e liberdades fundamentais prevalecerem sobre aqueles, ou 

• Sempre que apropriado e necessário, solicitaremos o seu consentimento. 

 

Finalidades de negócio 

A FedEx deverá apenas recolher, utilizar ou de qualquer forma tratar Dados Pessoais, se o tratamento 

se incluir no âmbito de uma (ou mais) das legítimas finalidades de negócio abaixo referidas:  

 

1. Recrutamento. Inclui atividades de recrutamento necessárias para atrair possíveis candidatos 

para concorrerem a uma posição na FedEx, de modo a conduzir o processo de candidatura e 

adotar tais medidas, conforme necessário, em momento prévio à celebração de um contrato 

consigo. 

2. Seleção Pré-Contratual. Inclui o tratamento de dados que é necessário de modo a avaliar se 

o seu emprego na FedEx viola alguma legislação aplicável, bem como se expõe a FedEx a 

algum risco financeiro, legal ou outros; e/ou se as suas declarações relativas à experiência 

profissional, bem como à formação educacional foram verdadeiras.  
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3. Cumprimento das obrigações legais. Destina-se ao tratamento de Dados Pessoais, sempre 

que necessário para cumprir com leis, regulamentos e orientações específicas do sector, aos 

quais à FedEx se encontra sujeita e para o tratamento de Dados Pessoais, sempre que 

necessários para cumprir com políticas internas da FedEx. Inclui o tratamento necessário como 

parte integrante de obrigações de denúncia, seleção pré-contratual e correspondência dos 

nomes dos trabalhadores com aqueles constantes nas denominadas listas de partes 

designadas. 

 

Condições para o tratamento de Dados Pessoais especiais 

A FedEx apenas tratará categorias especiais de Dados Pessoais para as finalidades de Seleção Pré-

Contratual (tal como mencionado no 2º parágrafo), se tiver uma base legal que a legitime. Além disso, 

a FedEx terá que cumprir uma ou mais das seguintes condições, em separado:  

• O tratamento é necessário para finalidades de cumprir com as obrigações, bem como para o 

exercício de direitos específicos por si ou pela FedEx, no âmbito das leis do emprego, segurança 

social e de proteção social; 

• Os Dados Pessoais especiais foram, manifestamente, tornados públicos por si; 

• O tratamento é necessário por razões de substancial interesse público; ou 

• O tratamento é necessário para a apresentação, exercício ou defesa de ações judiciais ou sempre 

que os tribunais atuem no âmbito da sua capacidade judicial. 

 

4. Quem é que tem acesso aos seus Dados Pessoais? 

 

A FedEx partilha os seus Dados Pessoais internamente e com terceiros, nas seguintes 

circunstâncias: 

 

• Com as suas empresas afiliadas, grupos operacionais, subsidiárias e divisões, ou com terceiros, 

se tal for necessário para o prosseguimento das finalidades, tal como acima descrito, incluindo a 

execução da Seleção Pré-contratual. Se aplicável, a FedEx requisitará terceiros para realizar 

atividades, de modo consistente com as políticas e orientações da FedEx em matérias de 

proteção de dados. 

 

• Com subcontratantes, i.e. partes que tratam Dados Pessoais em nosso nome. Nestes casos, 

estes terceiros apenas estão autorizados a utilizar os seus Dados Pessoais para as finalidades 

acima descritas e apenas de acordo com as nossas instruções. A FedEx apenas recorrerá a 

subcontratantes que forneçam garantias suficientes para implementar as medidas técnicas e 

organizacionais adequadas e garantir a proteção dos direitos dos titulares dos dados. 

 

• Com os seus trabalhadores, se e na medida do necessário para garantir a execução das 

respetivas funções. Neste caso, será dado acesso aos Dados Pessoais, apenas e na medida do 

necessário para as finalidades acima descritas e apenas se o trabalhador estiver vinculado a 

obrigações de confidencialidade. 

 

• Se e quando exigido por lei, ordem judicial, ou outro processo judicial, por exemplo, com 

entidades que apliquem a lei ou outras entidades governamentais para determinar ou exercer os 

nossos direitos legais ou em conexão com uma operação societária, tais como cisão, aquisição, 

consolidação, ou venda de ativos, ou no caso improvável de insolvência. 

 

5. Por quanto tempo é que a FedEx tratará os seus Dados Pessoais? 

 

Conservaremos os seus Dados Pessoais pelo período estritamente necessário ao cumprimento da(s) 

finalidade(s) para as quais os seus Dados Pessoais são tratados e de acordo com a lei (local). Após o 

período de conservação, iremos apagar ou anonimizar os seus Dados Pessoais, exceto se precisarmos 
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de conservar determinados Dados Pessoais seus para outra finalidade. Conservaremos esses dados, 

apenas se tivermos um fundamento de licitude para conservar os seus Dados Pessoais. Também 

asseguraremos que os Dados Pessoais serão apenas acedidos, de acordo com essa finalidade. 

 

Por exemplo, precisamos dos seus Dados Pessoais para completar o processo de candidatura, caso 

se candidate a uma posição na FedEx. A FedEx conserva os seus Dados Pessoais que tenha 

submetido, aquando da apresentação de uma candidatura a um posição, até quatro semanas após a 

conclusão do processo de candidatura, ou – com o seu consentimento – pelo período de um ano após 

a conclusão do período de candidatura. 

 

Pode contactar-nos, utilizando a informação de contacto acima, caso tenha alguma dúvida ou questão 

sobre períodos de conservação específicos. 

 

6. Que medidas é que a FedEx implementa para proteger os seus Dados Pessoais? 

 

A FedEx adotou medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os seus Dados Pessoais 

contra o tratamento acidental ou ilegal, assegurando que: 

• Os seus Dados Pessoais são protegidos contra o acesso não autorizado; 

• É assegurada a confidencialidade dos seus Dados Pessoais; 

• Será mantida e conservada a integridade e disponibilidade dos seus Dados Pessoais; 

• Os trabalhadores têm formação em requisitos de segurança da informação; e 

• Violações de dados pessoais detetadas, ou suspeitas de violações, são reportadas, de acordo 

com a lei aplicável. 

 

7. Onde é que FedEx armazena ou para onde é que transfere os seus Dados Pessoais? 

 

Devido ao facto de operarmos em muitos países em todo o mundo com recurso a sistemas 

internacionais para trabalhadores, a FedEx poderá necessitar de transferir os seus Dados Pessoais 

para locais situados fora do seu país de residência. Em todo o caso, quando transferimos Dados 

Pessoais, a FedEx irá assegurar que tal transferência está sujeita às devidas garantias.  

 

As transferências de dados pessoais originários do Espaço Económico Europeu ('EEE') para grupos 

operacionais, subsidiárias e divisões da FedEx fora do EEE são regidas pelas Regras Vinculaivas 

das Empresas, conforme estabelecido no artigo 47º do Regulamento Geral de Proteção de Dados da 

UE (RGPD '). 

 

As transferências para terceiros (fora do EEE) serão regidas por um contrato baseado nas cláusulas 

contratuais modelo para transferências de dados aprovadas pela Comissão Europeia ou outras 

salvaguardas conforme estabelecido no artigo 46º do RGPD. Para informações mais detalhadas sobre 

essas proteções, por favor contacte-nos através do email dataprotection@tnt.com (em breve: 

dataprotection@fedex.com) ou dataprivacy@fedex.com. 

 

8. Quais são os direitos que poderá exercer, em relação ao tratamento dos seus Dados 

Pessoais? 

 

Tendo por base a lei aplicável ao uso dos seus Dados Pessoais, poderá exercer os direitos relativos 

aos seus Dados Pessoais. Note que teremos que equilibrar os seus direitos e os seus pedidos com os 

nossos direitos e obrigações para tratar os seus Dados Pessoais e proteger os direitos e liberdades de 

outros. O elenco de direitos que tem relacionados com os seus Dados Pessoais, conforme aplicável 

no Espaço Económico Europeu, encontra-se explicado abaixo: 
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Direito de acesso  

Tem o direito a obter uma cópia dos seus Dados Pessoais, que se encontrem na nossa posse, e a ser 

informado dos detalhes sobre o modo como utilizamos os seus Dados Pessoais. Os seus Dados 

Pessoais ser-lhe-ão habitualmente fornecidos, de forma digital. Podemos exigir-lhe que prove a sua 

identidade, em momento anterior ao fornecimento da informação requerida. 

 

Direito de retificação 

Tomamos medidas razoáveis para garantir que a informação que temos, em nossa posse, sobre si, é 

precisa e completa. No entanto, se entender que isto não se verifica, tem o direito de requerer que 

qualquer Dado Pessoal incompleto ou impreciso, por nós tratado sobre si, seja retificado. 

 

Direito de apagamento 

Tem o direito de pedir o apagamento dos seus Dados Pessoais, por exemplo, quando os Dados 

Pessoais recolhidos não são mais necessários para cumprir as finalidades originárias, quando os 

Dados Pessoais se tenham tornado obsoletos, ou quando exerce o seu direito de retirar o 

consentimento. No entanto, o exercício deste direito terá que ser ponderado com outros fatores. Por 

exemplo, podemos não ser capazes de cumprir com o seu pedido devido a determinadas obrigações 

legais ou regulamentares. 

 

Direito à limitação do tratamento 

Tem o direito de pedir (temporariamente) que a FedEx pare de utilizar os seus Dados Pessoais, por 

exemplo, quando entender que os Dados Pessoais que se encontram na nossa posse, sobre si, 

possam ser imprecisos, ou quando entender que nós não temos mais necessidade de utilizar os seus 

Dados Pessoais. 

 

Direito de portabilidade dos dados 

Pode exercer o direito de nos solicitar que transfiramos os Dados Pessoais que nos tenha fornecido a 

um terceiro da sua escolha. Este direito apenas poderá ser exercido se nos forneceu os seus Dados 

Pessoais e se estivermos a tratar os dados através de meios automatizados, com base no seu 

consentimento ou com base na necessidade do tratamento para o cumprimento das obrigações 

contratuais que assumimos consigo. 

 

Direito de oposição 

Tem o direito de se opor ao tratamento com base nos nossos interesses legítimos. Quando nos solicitar 

que paremos de utilizar os seus Dados Pessoais para efeitos de marketing, a FedEx cessará, de forma 

imediata, a utilização dos seus Dados Pessoais. Se os seus Dados Pessoais forem tratados para 

outras finalidades com base nos nossos interesses legítimos, não trataremos os Dados Pessoais com 

este fundamento, caso se oponha ao tratamento. A não ser que tenhamos um motivo legítimo para 

esse tratamento, não mais trataremos os Dados Pessoais com base naquele fundamento, caso 

apresente a sua oposição. Note que, no entanto, talvez não nos será possível fornecer determinados 

serviços ou vantagens, se não formos capazes de tratar os Dados Pessoais necessários para essa 

finalidade. 

 

Direitos relativos a decisões automatizadas 

Tem o direito de não ficar sujeito(a) a decisões automatizadas, incluindo a definição de perfis, que 

produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o(a) afete significativamente de forma similar. Se foi 

sujeito(a) a uma decisão automatizada e não concorde com o resultado da mesma, poderá contactar-

nos utilizando as informações abaixo e solicitar-nos a revisão da decisão. 

 

Direito de retirar o consentimento 

Podemos solicitar o seu consentimento para tratar os seus Dados Pessoais em casos específicos. 

Caso isto ocorra, tem o direito de retirar o seu consentimento em qualquer altura. A FedEx irá cessar 
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o tratamento o mais depressa possível, após a retirada do seu consentimento. No entanto, tal facto 

não afeta a licitude do tratamento efetuado anteriormente à retirada do consentimento. 

 

Por favor utilize este link, caso pretenda exercer qualquer dos seus direitos. 

 

9. Como é que deverá proceder se tiver outras questões ou reclamações? 

 

Questões ou reclamações sobre o tratamento dos seus Dados Pessoais poderão ser enviadas para a 

FedEx, através da informação de contacto existente no início desta Política de Privacidade. 

 

Também tem o direito de apresentar reclamação junto da autoridade de controlo competente (local) na 

jurisdição onde trabalha, vive ou onde a alegada infração ocorreu. Por regra, a autoridade de controlo 

principal da FedEx no Espaço Económico Europeu é a Autoridade de Proteção de Dados Alemã (APD 

Alemã), exceto se a infração alegadamente cometida é uma matéria puramente local. Uma lista das 

Autoridades Europeias de Proteção de Dados pode ser consultada aqui. 

 

10. Existirão atualizações a esta Política de Privacidade? 

 

A FedEx poderá, frequentemente, atualizar esta Política de Privacidade. Se uma determinada 

alteração tiver impacto significativo, a FedEx envidará todos os esforços para informá-lo(a)  sobre tais 

alterações.  

 

© 2019 FedEx 

 

 

 

 

https://app.onetrust.com/app/#/webform/c121cce6-6cfb-4c3d-9b61-334f56a01b5f
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

