POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
1. INTRODUÇÃO
A utilização pela LEADING FOR GREATNESS LDA da informação disponível
no âmbito da sua atividade é regida pelas disposições legais em vigor em
território Português.
A Política de Proteção de Dados regula e monitoriza a utilização de
informação pelos processos de negócio, internos e em outsourcing, da
LEADING FOR GREATNESS LDA
2. OBJETIVO
O objetivo deste documento é o de estabelecer e manter um determinado
nível de proteção de dados que:
- Esteja de acordo com as disposições legais aplicáveis sobre proteção
de dados e de acordo com as necessidades dos clientes, potenciais
clientes, fornecedores e colaboradores;
- Permita realizar os processos de consultoria e formação de forma
eficaz, mantendo a LEADING FOR GREATNESS LDA a sua boa
reputação no mercado.
3. REGRAS E PROCEDIMENTOS
Todos os colaboradores da LEADING FOR GREATNESS LDA que utilizem
dados pessoais são individualmente responsáveis pelo cumprimento das
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Consideram-se colaboradores, para efeitos da Política de Proteção de Dados,
os que tenham com a LEADING FOR GREATNESS uma relação de trabalho,
estágio, prestação de serviço ou outra equiparável.
Os colaboradores têm a obrigação de garantir a confidencialidade dos dados
como parte indissociável das suas funções previstas no contrato de trabalho.
Deverão também proceder em conformidade com toda a informação e
formação recebida e cumprir todas as orientações definidas na Política de
Proteção de Dados. O não cumprimento destas obrigações pode ter
consequências disciplinares.
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Os gerentes da LEADING FOR GREATNESS LDA, além de estarem obrigados
ao cumprimento da Política de Proteção de Dados, têm ainda a
responsabilidade de garantir que os colaboradores conhecem a Política de
Proteção de Dados e de garantir um processo para assegurar o seu
cumprimento.
4. DEFINIÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Consideram-se dados pessoais toda a informação, de qualquer natureza e
independentemente do suporte em que se encontre armazenada, relativa a
características pessoais ou circunstâncias materiais de uma pessoa singular ou
identificável (a titular dos dados), nomeadamente nome, idade, função ou
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural ou social, bem como dados relativos a resultados de
projectos de consultoria, à participação em sessões de formação, a resultados
de processos de recursos humanos e/ ou resultados de assessments.
5. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Por tratamento de dados pessoais entende-se qualquer operação ou conjunto
de operações sobre dados pessoais, efetuadas com ou sem meios
automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a conservação, a
adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a
comunicação e finalmente a destruição.
A informação pessoal deverá ser recolhida, processada e utilizada:
- Na base de uma relação contratual e confidencial com o cliente e/ou a pessoa
em causa;
- Com o detalhe que é necessário para a eficácia de um serviço de consultoria,
de um serviço de formação, de gestão de processos de recursos humanos ou
de realização de assessments pessoais, de equipa e de organizações.
conformidade com as normas aplicáveis. A recolha de dados será sempre
limitada à informação necessária para uma prestação de serviços concreta da
LEADING FOR GREATNESS
- Quando os dados já não forem necessários a informação deve ser apagada.

LEADING FOR GREATNESS, LDA
POLITICA DE PROTEÇÃO DE DADOS - 2017

6. PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO DA PLATAFORMA LYD
ASSESSMENTS
O processamento de dados resultantes dos assessments realizados na
plataforma www.lydassessments.com é realizado pela Moonlight, Lda. Estão
garantidos os procedimentos que visam proteger os direitos dos titulares dos
dados conforme pontos anteriores.
7. GESTÃO DE DADOS DOS COLABORADORES
Os dados pessoais dos colaboradores serão tratados de acordo com a política
de proteção de dados, levando em consideração os direitos e os requisitos
operacionais da LEADING FOR GREATNESS LDA.
Os dados pessoais dos colaboradores são tratados exclusivamente no âmbito
dos contratos de trabalho.
O processamento de dados dos colaboradores é realizado pelo nosso Técnico
Oficial de Contas. Estão garantidos os procedimentos que visam proteger os
direitos dos titulares dos dados conforme pontos anteriores.
8. DIVULGAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO
10.1. A Política de Proteção de Dados será divulgada no site www.lyd.pt e na
plataforma www.lydassessments.com
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