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NOTÍCIA DE PRIVACIDADE  

 

A responsabilidade pelos tratamentos de dados identificados nesta notícia é da Shield 

Domain, S.A., doravante LAYER8. 

Para assuntos relacionados com a proteção e privacidade dos seus dados pessoais, os 

contactos deverão ser efetuados por email para o endereço privacy@layer8.pt 

Na seguinte lista referenciamos os tratamentos de dados que são relevantes para titulares 

externos à LAYER8: 

• Candidatos a emprego 

Para a finalidade de seleção e recrutamento, processamos dados de identificação, 

contactos eletrónicos, histórico de educação e o currículo profissional. Executamos 

este processamento com base no interesse legítimo, e, em caso de seleção, iremos 

partilhar os dados com a empresa que nos fornece serviços de processamento de 

salários. Estes dados podem ser guardados até 5 anos após a receção da 

candidatura. 

• Antigos empregados 

Para a finalidade de manutenção histórica de registos, somos obrigados por lei a 

manter os registos até 10 anos, sem prejuízo da manutenção por períodos maiores 

em arquivo fora da linha. Processamos dados de identificação, contactos 

eletrónicos, relativos à relação contratual, relativos à gestão de recursos humanos 

e relativos ao processamento de salários. Alguns destes dados são partilhados com 

a empresa que nos fornece serviços de processamento de salários, e com as 

autoridades fiscais. 

• Parceiros e fornecedores 

Para a gestão de relação comercial, fundamentados no interesse legítimo, 

processamos dados de identificação, contactos eletrónicos e relativos ao emprego, 

como o empregador e a função desempenhada.  Podemos partilhar alguns destes 

dados com outros parceiros e fornecedores, apenas quando exista um objetivo de 

negócio que o justifique. Podemos manter estes dados até 5 anos após a 

conclusão das relações comerciais. 

Para a finalidade de manutenção de registos de transações comerciais, somos 

obrigados por lei a manter os registos por 10 anos, sem prejuízo da manutenção 

por períodos maiores em arquivo fora da linha. Processamos dados de 

identificação, contactos eletrónicos e relativos a faturação. Alguns destes dados 
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são partilhados com o nosso prestador de serviços de contabilidade e com as 

autoridades fiscais. 

• Clientes atuais e antigos 

Para a finalidade de contactos comerciais, fundamentados no interesse legítimo, 

processamos dados de identificação, contactos eletrónicos e relativos ao emprego, 

como o empregador e a função desempenhada. Processamos estes dados até ao 

exercício do direito de oposição. 

Para a finalidade de manutenção de registos de transações comerciais, somos 

obrigados por lei a manter os registos por 10 anos, sem prejuízo da manutenção 

por períodos maiores em arquivo fora da linha. Processamos dados de 

identificação, contactos eletrónicos e relativos a faturação. Alguns destes dados 

são partilhados com o nosso prestador de serviços de contabilidade e com as 

autoridades fiscais. 

• Potenciais clientes 

Para a finalidade de contactos comerciais, fundamentados no interesse legítimo, 

processamos dados de identificação, contactos eletrónicos e relativos ao emprego, 

como o empregador e a função desempenhada. Processamos estes dados até ao 

exercício do direito de oposição. 

• Subscritores do serviço statuspage 

Para a finalidade de alertas por correio eletrónico em caso de alteração de estado 

ou informação relevante sobre algum serviço monitorizado, fundamentados no 

interesse legítimo, processamos o endereço de correio eletrónico. Estes dados são 

processados até ao exercício do direito de oposição.  

 

Os titulares de dados pessoais têm os direitos de acesso, retificação, eliminação, limitação do 

tratamento, portabilidade dos dados e apresentação de reclamação a uma autoridade de 

controlo (em Portugal é a Comissão Nacional de Proteção de Dados - CNPD). 

Os titulares de dados têm o direito de oposição, a qualquer momento, por motivos 

relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam 

respeito, fundamentados no interesse legítimo. 

Têm também o direito de retirar, a qualquer momento, consentimentos que foram dados, não 

invalidando essa ação a legalidade dos tratamentos que tenham sido efetuados durante os 

períodos em que o consentimento existia. 
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A LAYER8 não toma decisões inteiramente automatizadas nem define perfis, com base nestes 

tratamentos de dados. 

Alerta-se que estes direitos não são absolutos, e existem situações em que não é possível 

prover determinados direitos. Por exemplo, se o titular exercer o direito ao apagamento dos 

seus dados, só o podemos fazer quando terminarmos todas as nossas obrigações jurídicas, que 

se sobrepõem a esse direito. 


