
 

 POLÍTICA DE PRIVACIDADE-AKAPEOPLE-SWITCH | PÁG. 1 

       

Política de Privacidade 
  
 
A Also Known as People, Lda (AkaPeople) é uma consultora de recursos humanos responsável 
pelo processo de recrutamento e seleção e acompanhamento do Programa SWitCH, sendo que 
a AkaPeople está empenhada em garantir que qualquer informação recolhida sobre as pessoas 
que se candidatem ao referido programa, será unicamente usada para esse mesmo fim e em 
conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD); 
  

1) Nome e contacto do Responsável pelo tratamento de Dados: 
O Responsável pelo tratamento dos dados é AkaPeople, sociedade por quotas com capital 
social de 105.000€ com sede na Rua Engenheiro Ferreira Dias, nº 924, E38, 4100-246 
Porto, com o NIPC 514497360. Telefone: (+351) 223 190 645 Email: 
privacidade@akapeople.pt . 

  
2) Que dados pessoais recolhemos e finalidades dos mesmos 
Dados que recolhemos dos candidatos são unicamente usados no âmbito do processo de 
recrutamento e seleção, bem como, de acompanhamento do programa Switch. 
Solicitamos apenas as informações relevantes e fundamentais para podermos avaliar e 
selecionar a sua candidatura, bem como mantermos contacto no âmbito do programa, 
solictamos dados tais como: nome, idade/data de nascimento, elementos de contacto, 
histórico de emprego e de educação, seus interesses e necessidades relativamente ao 
emprego futuro, bem como, informação adicional que opte partilhar connosco ou 
informação adicional que as suas pessoas de referência optem por partilhar connosco 
acerca de si. Finalmente, também poderá ser recolhida informação através de redes e 
outras fontes de terceiros como portais de emprego, ISEP, Porto Tech Hub ou seus 
associados. 

  
3) Como recolhemos os dados pessoais 
Recolhemos os seus dados pessoais através de si ou através de terceiros: 
- através de si das seguintes formas:  
a)    Registou os seus dados no nosso site ou efetuou formulário de candidatura; 
b)   Recolhemos a sua informação através da ficha de onboarding, emails e reuniões de 
acompanhamento; 
b)   Entregou presencialmente ou via email informação a um consultor nosso. 
  
- através de terceiros das seguintes formas: 
a)    O ISEP, a PortoTechHub ou seus associados partilharam connosco informações sobre 
si; 
b)   As pessoas que indicou como referência partilharam informações pessoais sobre si; 
c)    Efetuamos pesquisa em fontes de terceiros, tais como o LinkedIn ou outras redes e 
páginas de emprego. 

  
  

Os seus dados só serão utilizados se se verificar uma das seguintes situações:    
a)    Deu o seu consentimento através de assinatura ou aceitação de um formulário online 
ou em formato de papel. 
b)   Os seus dados forem necessários para cumprimentos legais a que a AkaPeople esteja 
sujeita perante todas entidades e autoridades; 
c)    Interesses válidos e legítimos da AkaPeople desde que não se sobreponham aos 
direitos e garantias do titular dos dados. 
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O principal motivo para utilizar os seus dados pessoais é proporcionar uma avaliação 
correta e justa no âmbito do programa Switch. Adicionalmente também podemos utilizar 
os seus dados pessoais para acompanhamento do programa, inquéritos e monitorização.  
Utilizamos os seus dados pessoais da seguinte forma: 
Armazenar e atualizar os seus dados se necessário na nossa base de dados, no âmbito do 
programa Switch; Avaliar seus dados relativamente ao programa; Enviar as suas 
informações ao ISEP, à PortoTechHub, a associados da PortoTechHub e a fornecedores 
relevantes para a prestação do nosso serviço ou outros dados que tenham sido recolhidos 
através  de si ou de outras fontes (ex: Linkedin, etc), com o objetivo de avaliar a sua 
elegibilidade ou efetuar sessões de acompanhamento; Realizar ações direcionadas de 
marketing ou solicitar sua participação em inquéritos de satisfação; Cumprir as nossas 
obrigações decorrentes de contrato celebrado por nós com a PortoTechHub ou outras 
obrigações legais. 

  
4) Com quem partilhamos os seus dados pessoais 

A sua informação pessoal poderá ser divulgada ao ao ISEP, à PortoTechHub, a 
associados da PortoTechHub no âmbito dos serviços que prestamos, poderemos ainda 
partilhar, quando pertinente, com entidades terceiras como por exemplo prestadores 
de serviço que a AkaPeople utiliza. 

  
5) Durante quanto tempo conservamos os seus dados pessoais 

Os seus dados pessoais serão conservados pelo período de tempo mínimo necessário e 
proporcional para a prossecução dos objetivos já descritos nesta Política de 
Privacidade.  
Iremos os seus dados durante após 3 anos da conclusão da candidatura ou do fim do 
programa e caso não exista necessidade de manter o registo, devido a qualquer 
necessidade legal ou de investigação, iremos apagar os seus dados pessoais da nossa 
base de dados. Adicionalmente os seus dados serão conservados para efeitos de 
cumprimentos das obrigações legais e de proteção dos interesses legítimos da 
AkaPeople.  

  
6) Como salvaguardamos os seus dados pessoais 

A AkaPeople toma as precauções necessárias e legalmente exigidas para garantir a 
proteção da informação recolhida junto dos seus utilizadores. Entre outras medidas, 
estão implementadas as seguintes medidas técnicas e organizacionais para garantir a 
segurança e confidencialidade dos dados pessoais: segurança física, firewalls, 
passwords de acesso e programas antivírus. Caso suspeite de uma utilização indevida, 
perda ou acesso não autorizado às suas informações pessoais, por favor, informe-nos 
de imediato.  

  
7) Transferência para outros países 

Não existem transferências de dados para outros países. 
  

8) Os seus direitos 
Todos os dados pessoais são tratados de acordo com legislação em vigor e conforme a 
Política de Privacidade descrita, tendo os titulares dos dados pessoais os seguintes 
direitos e podendo exercê-los, pessoalmente nas nossas instalações ou por escrito, 
através do email privacidade@akapeople.pt, em qualquer altura e sem qualquer custo. 

Direito de Acesso: saber se temos informação sua e em caso afirmativo, pode 
ter acesso á mesma. 
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Direito de se opor: se estivermos a utilizar os seus dados por considerarmos 
que tal é necessário para os nossos interesses legítimos e não concordar, tem 
o direito de se opor. 
Direito de retificação: pode corrigir ou completar dados pessoais incorretos ou 
incompletos. 
Direito de retirar consentimento: caso tivermos obtido o seu consentimento 
para proceder ao tratamento dos seus dados pessoais para determinadas 
atividades, pode retirar o seu consentimento em qualquer altura. 
Direito à limitação do tratamento: pode exercer o seu direito de limitação do 
tratamento nos casos em que não seja claro se e quando os dados pessoais 
terão de ser apagados. 
Direito ao apagamento: pode solicitar o apagamento dos seus dados pessoais 
se eles já não são necessários para a finalidade que lhe foi comunicada. 
Direito à portabilidade: tem direito à portabilidade dos dados pessoais 
anteriormente fornecidos, de forma estruturada, compatível e num formato 
legível. 

  
O titular dos Dados tem o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de 
Proteção de Dados ou a qualquer outra autoridade de controlo. 
  
Para exercer os seus direitos, por favor contacte-nos através do seguinte email: 
privacidade@akapeople.pt 
  
Poderá ser pedido que faça prova da sua identidade de modo a assegurar que a 
partilha dos dados pessoais é apenas feita com o seu titular.  Deve ter presente, que 
em certos casos, nos termos da lei aplicável o seu pedido poderá não ser imediato ou 
integralmente satisfeito.  

  
9) Contacte-nos 

Se permanecer com alguma dúvida referente a esta política ou outras questões de 
privacidade, ou pretender exercer algum dos seus direitos, por favor entre em 
contacto, através do e-mail: privacidade@akapeople.pt  ou pela seguinte morada: Rua 
Engº Ferreira Dias 924 - E38 | 4100 - 246 Porto. 
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