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INFORMAÇÃO BÁSICA SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
Responsável

PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A.

Finalidade

Os dados que nos faculta são utilizados com a seguinte finalidade:

Legitimação

Gestão do site Web
Contactos e clientes, e serviços oferecidos via web.
•
Facilitar informação sobre produtos e serviços.
•
Remissão de comunicações comerciais.
Consentimento do interessado.

Destinatários

Os dados facilitados não se cedem a terceiros.

Direitos

Pode exercitar os seguintes direitos:

•

•
•
•
•
•

Acesso
Retificação
Supressão
Limitação do tratamento
Portabilidade

Pode exercitar além de outros direitos que se detalham na informação
adicional sobre proteção de dados pessoais.
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INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
PARA TODOS OS INTERESSADOS

Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. (adiante, KALAM), com CIF A-78518255, e residência em Calle Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, com email para contacto: kalam@kalam.es
Quais são os seus direitos quando nos faculta os seus dados?
As pessoas interessadas têm direito a aceder aos seus dados pessoais, bem como a solicitar a retificação dos dados
inexatos ou imprecisos, ou, no seu caso, a solicitar a supressão quando, entre outros motivos, os dados já não sejam
necessários para os fins para os quais foram recolhidos.
Por motivos relacionados com a sua situação particular, os interessados poderão solicitar a limitação do tratamento dos
seus dados, em cujo caso unicamente os conservaremos para o exercício ou defesa de eventuais reclamações. De igual
modo, os interessados poderão solicitar a oposição ao tratamento dos seus dados, em cujo caso, KALAM deixará de
tratar a informação, salvo o que fosse necessário por motivos legítimos imperiosos, ou o exercício ou a defesa de
possíveis reclamações.
Os interessados também poderão solicitar o seu direito à portabilidade dos seus dados pessoais ou num formato
estruturado, de uso comum e leitura mecânica, e para transmiti-los a outro responsável pelo tratamento sem que o
impeça o responsável ao que lhes tinha facilitado.
Poderão dirigir estas solicitações a PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A., com residência na Calle
Antonio Casero, 6 (28007) de Madrid, e com email para contacto: kalam@kalam.es
Como obtivemos os seus dados pessoais?
Os dados pessoais que tratamos em KALAM procedem do próprio interessado.
Da mesma forma que nos facultou o seu consentimento para tratar os dados pessoais, poderá revogar o seu
consentimento a qualquer momento.
Terá o direito de apresentar uma reclamação diante de uma autoridade de controlo como é a Agência Espanhola de
Proteção de Dados, por um tratamento ilícito relativo aos seus dados pessoais.
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INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
PARA OS NOSSOS CLIENTES E POTENCIAIS CLIENTES

Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. (adiante, KALAM), com CIF A-78518255, e residência em Calle Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, com email para contacto: kalam@kalam.es
Por que nos importa a proteção dos seus dados pessoais?
KALAM aproveita a ocasião para cumprimentá-lo(a) e agradecer o seu interesse nos serviços que oferecemos.
Para KALAM, a privacidade dos dados pessoais dos seus clientes e demais pessoas interessadas nos seus serviços é
fundamental e muito importante e, por isso, o nosso compromisso é que a proteção de dados e a segurança da
informação sejam um aspeto destacável que contribua para melhorar ainda mais a atenção e a qualidade dos serviços.
Para a nossa empresa é vital oferecer atenção da melhor qualidade e, por isso, é muito importante a confiança que os
nossos clientes, e qualquer solicitador de informação interessado nos nossos serviços, depositam em nós.
Para conseguir um maior grau de satisfação e recompensar a confiança depositada, KALAM tem implantado um sistema
de gestão de proteção de dados para fornecer e aumentar as garantias no cumprimento da legislação vigente nesta
matéria. Trata-se, além disso, de um sistema que permite trabalhar sempre à procura da melhoria contínua.
Informamos que os dados que nos facultou no início da nossa relação formal, devem ser exatos, verdadeiros e
completos, e devem estar continuamente atualizados, de forma a que, em caso de mudança, seja obrigação do
interessado, a comunicação de tal mudança a KALAM. Em caso de que não nos comunique os dados necessários para a
prestação do serviço, KALAM não poderá realizá-lo. Deve reconhecer que os clientes e/ou interessados serão os únicos
responsáveis por qualquer dano ou prejuízo, direto ou indireto, que pudesse ocorrer a KALAM, ou a qualquer terceira
parte como consequência do fornecimento de dados falsos ou imprecisos.
Quais dados tratamos?
As categorias de dados que se tratam são:
o

Dados de identificação.

o

Direções postais ou electrónicas.

o

Informação comercial.

o

Dados de contas bancárias.

Com que finalidade se tratarão os dados pessoais que nos facultou?
KALAM, trata a informação que nos faculta com a finalidade de gerir ou prestar os serviços que contratou a KALAM,
bem como o cumprimento das obrigações legais derivadas da assinatura e execução do consequente contrato de
prestação de serviços.
Por quanto tempo conservaremos os seus dados pessoais?
Os dados pessoais que nos proporcionou, conservar-se-ão durante toda a vigência e permanência da relação comercial
que o interessado mantenha com KALAM e enquanto não se solicite a sua supressão. O prazo de conservação da
informação será de, no máximo, 5 anos, decorridos desde que tenha finalizado a relação comercial e sempre que não
se solicite a sua supressão pelo interessado antes do dito prazo. Não obstante, em qualquer caso, sem prejuízo para os
prazos legalmente estabelecidos pelas distintas leis e normativa que possam resultar de aplicação no marco do
ordenamento jurídico espanhol.
Qual é a base que nos legitima para tratar dos seus dados pessoais?
O tratamento que KALAM leva a cabo dos seus dados pessoais, encontra-se baseado no consentimento colocado na
assinatura do contrato de prestação de serviços e, portanto, a legitimação do tratamento baseia-se no consentimento
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implícito do contrato de prestação de serviços que você, como cliente, mantém com KALAM, bem como o cumprimento
das obrigações legais que se derivam de tal contrato. Este tratamento será absolutamente necessário para poder
desfrutar dos serviços oferecidos e contratados por si a KALAM.
Portanto, a base legal para o tratamento dos seus dados pessoais reside na correta execução dos serviços prestados
por KALAM.
No suposto de potenciais clientes ou interessados que solicitam informação sobre os serviços prestados por KALAM, a
base legal de legitimação reside no consentimento declarado pelo próprio interessado que voluntária e solicita
ativamente tal informação e facilita os seus dados de contacto com a finalidade de que KALAM possa colocar-se em
contacto com o interessado e responder à sua petição de solicitação de informação.
A que destinatários se comunicarão os seus dados?
KALAM não cederá a terceiros os dados sem o seu consentimento expresso. Não presta o seu consentimento expresso
para as cessões às administrações e organismos públicos, por obrigação legal, ou caso os solicitem no exercício das
suas competências.
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INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
PARA OS NOSSOS FORNECEDORES
Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. (adiante, KALAM), com CIF A-78518255, e residência em Calle Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, com email para contacto: kalam@kalam.es
Por que nos importa a proteção dos seus dados pessoais?
KALAM aproveita a ocasião para cumprimentá-lo(a) e agradecer o seu interesse em fazer parte dos nossos
fornecedores de serviços. Para KALAM, a privacidade dos dados pessoais dos seus fornecedores e de todos aqueles que
participam no dia a dia da atividade da empresa, é fundamental para manter o bom ambiente e uma boa gestão da
empresa. O nosso compromisso é que a proteção de dados e a segurança da informação sejam um aspeto destacável
que contribua para melhorar ainda mais a relação com os nossos fornecedores.
Para a nossa Empresa, é vital oferecer serviços da maior qualidade e, para isso, é muito importante o trabalho
realizado pelos nossos fornecedores. E é muito importante que esse trabalho seja realizado em condições ótimas, com
a proteção dos dados pessoais tendo um papel muito importante para consegui-lo. Para alcançar um maior grau de
satisfação e confiança, KALAM tem implantado um sistema de gestão de proteção de dados que proporciona e aumenta
as garantias no cumprimento da legislação vigente nesta matéria. Trata-se de um sistema que permite trabalhar
sempre à procura da melhoria contínua.
Quais dados tratamos?
As categorias de dados que se tratam são:
o

Dados de identificação.

o

Direções postais ou electrónicas.

o

Telefones de contacto.

o

Informação comercial.

o

Dados de contas bancárias.

Com que finalidade se tratarão os dados pessoais que nos faculta através do presente contrato?
KALAM trata a informação que nos faculta com a finalidade de gerir os processos de contratação e gestão fiscal e
contável por parte da nossa empresa.
Por quanto tempo conservaremos os seus dados pessoais?
Os dados pessoais que nos proporciona, conservar-se-ão durante toda a vigência e permanência da relação comercial
que o interessado mantenha com KALAM e enquanto não se solicite a sua supressão. O prazo de conservação da
informação será de, no máximo, 5 anos, decorridos desde que tenha finalizado a relação comercial e sempre que não
se solicite a sua supressão pelo interessado antes do dito prazo. Não obstante, em qualquer caso, sem prejuízo para os
prazos legalmente estabelecidos pelas distintas leis e normativa que possam resultar de aplicação no marco do
ordenamento jurídico espanhol.
Qual é a base que nos legitima para tratar dos seus dados pessoais?
O tratamento que KALAM leva a cabo dos seus dados pessoais, encontra-se baseado na existência de uma relação
contratual e no cumprimento de obrigações legais derivadas da mesma.
A que destinatários se comunicarão os seus dados?
KALAM apenas cederá os seus dados a terceiros quando ocorrer um interesse público ou quando dita cessão seja
necessária para cumprir com as obrigações legais de KALAM. As cessões de dados previstas são a:
•

Administrações e Organismos Públicos.

•

Segurança Social e Agência Tributária.
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INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
PARA OS NOSSOS CANDIDATOS A OFERTAS DE TRABALHO

Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. (adiante, KALAM), com CIF A-78518255, e residência em Calle Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, com email para contacto: kalam@kalam.es
Por que nos importa a proteção dos seus dados pessoais?
KALAM aproveita a ocasião para cumprimentá-lo(a) e agradecer o seu interesse em participar nos nossos processos de
seleção com a finalidade de optar por fazer parte da equipa de profissionais da nossa Empresa. Para KALAM, a
privacidade dos dados pessoais dos seus candidatos a ofertas de emprego é fundamental e muito importante e, por
isso, o nosso compromisso é que a proteção de dados e a segurança da informação sejam um aspeto destacável que
contribua para melhorar ainda mais os serviços prestados aos nossos clientes.
Para a nossa empresa é vital oferecer atenção da melhor qualidade e, por isso, é muito importante a confiança que os
nossos candidatos a postos de trabalho na empresa depositam em nós.
Para conseguir um maior grau de satisfação e recompensar a confiança depositada, KALAM tem implantado um sistema
de gestão de proteção de dados para fornecer e aumentar as garantias no cumprimento da legislação vigente nesta
matéria. Trata-se, além disso, de um sistema que permite trabalhar sempre à procura da melhoria contínua.
Quais dados tratamos?
As categorias de dados que se tratam são:
o

Dados de identificação

o

Direções postais ou electrónicas

o

Telefones de contacto.

o

Currículo

Com que finalidade se tratarão os dados pessoais que nos faculta?
KALAM trata a informação que nos faculta com a finalidade de gerir os processos de seleção de pessoas levados a cabo
pela nossa empresa.
Por quanto tempo conservaremos os seus dados pessoais?
Os dados pessoais proporcionados conservar-se-ão durante o prazo de um ano e enquanto não solicita a sua supressão.
Qual é a base que nos legitima para tratar dos seus dados pessoais?
O tratamento que KALAM leva a cabo nos seus dados pessoais, é baseado no seu consentimento. No suposto do
tratamento dos seus dados pessoais com a finalidade de participar nos processos de seleção levados a cabo por KALAM,
o consentimento será imprescindível. O consentimento manifesta-se mediante o envio ou entrega voluntária e ativa do
curriculum vitae e constitui a base legal para o tratamento dos seus dados pessoais.
A que destinatários se comunicarão os seus dados?
KALAM não cederá a terceiros os dados facilitados sem o seu consentimento expresso. Você presta-nos o seu
consentimento expresso para as cessões a:
•

Administrações e Organismos Públicos.
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INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS
PARA OS NOSSOS EMPREGADOS

Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais?
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. (adiante, KALAM), com CIF A-78518255, e residência em Calle Antonio
Casero, 6 (28007) Madrid, com email para contacto: kalam@kalam.es
Por que nos importa a proteção dos teus dados pessoais?
KALAM aproveita a ocasião para cumprimentar-te e agradecer a tua dedicação e agradecer-te por fazeres parte da
nossa equipa de profissionais. Para KALAM, a privacidade dos dados pessoais dos seus empregados é fundamental para
manter um ótimo ambiente laboral. O nosso compromisso é que a proteção de dados e a segurança da informação
sejam um aspeto destacável que contribua para melhorar ainda mais a relação com os nossos empregados.
Para a nossa Empresa, é vital oferecer serviços da maior qualidade e, para isso, é muito importante o trabalho
realizado pelos nossos empregados e é importante que esse trabalho se realize nas condições ótimas. Nesse ambiente
laboral, a proteção de dados pessoais é muito importante. Para conseguir um maior grau de satisfação e confiança,
KALAM tem implantado um sistema de gestão de proteção de dados para fornecer e aumentar as garantias no
cumprimento da legislação vigente nesta matéria. Trata-se de um sistema que permite trabalhar sempre à procura da
melhoria contínua.
Quais dados tratamos?
As categorias de dados que se tratam são:
o

Dados de identificação.

o

Direções postais ou electrónicas, e números de telefone.

o

Dados de contas bancárias.

o

Documentação e informação salarial.

o

Currículo.

o

Documentação necessária para cumprir com as obrigações fiscais e da Segurança Social.

Com que finalidade se tratarão os dados pessoais que nos facultou?
KALAM trata a informação proporcionada pelos seus empregados com a finalidade de gerir as pessoas que compõem a
organização e os recursos humanos. Isto inclui a gestão de folhas de salários e as obrigações sócio laborais e fiscais, a
gestão da formação, a gestão de prevenção de riscos laborais e o controlo laboral e o desempenho do pessoal. Também
para a gestão da participação nos processos de seleção e/ou de promoção interna, bem como na gestão de
desenvolvimento e do talento.
Por quanto tempo conservaremos os teus dados pessoais?
Os dados pessoais proporcionados, conservar-se-ão durante toda a vigência e permanência da relação laboral que o
empregado mantenha com KALAM e enquanto não se solicite a sua supressão. O prazo de conservação da informação
será de, no máximo, 10 anos, decorridos desde que tenha finalizado a data determinada legalmente para o
cumprimento da normativa e sempre que não se solicite a sua supressão pelo interessado antes do dito prazo. Não
obstante, em qualquer caso, sem prejuízo para os prazos legalmente estabelecidos pelas distintas leis e normativa que
possam resultar de aplicação no marco do ordenamento jurídico espanhol.
Qual é a base que nos legitima para tratar dos seus dados pessoais?
O tratamento que KALAM leva a cabo dos seus dados pessoais, encontra-se baseado na existência de uma relação
contratual, cumprimento de obrigações legais, existência de interesse público, e ainda um interesse legítimo no caso da
gestão do controlo laboral.
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A que destinatários se comunicarão os seus dados?
KALAM apenas cederá os seus dados a terceiros quando ocorrer um interesse público ou dita cessão seja necessária
para cumprir com as obrigações legais de KALAM. As cessões de dados previstas inicialmente são:
•

Administrações e Organismos Públicos.

•

Segurança Social e Agência Tributária.

•

Mútuas de acidentes laborais.

•

Serviço externo de Prevenção de Riscos Laborais.

•

Pessoas singulares ou pessoas coletivas de formação que dão cursos à Empresa.

•

Entidades determinadas pela Lei de Subcontratação (Contratações e Terceirizações).

•

Companhias de Seguros.
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