
 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

EM PROCESSO DE RECRUTAMENTO 

 

 

__________________________________ (nome completo) autorizo a ERC – Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social a proceder ao tratamento dos meus dados pessoais 

fornecidos para os efeitos de apresentação da minha candidatura ao processo de recrutamento 

para a seleção de ____________________________________ (designação do concurso a que 

se candidata), nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) e da 

Declaração sobre Proteção de Dados Pessoais na ERC, disponível em https://www.erc.pt/pt/pt-

politica-de-privacidade/ 

 

Declaro, ainda, que fui informado(a) do seguinte: 

1. Fundamento. O tratamento destes dados é necessário para o processo de avaliação e 

seleção de candidaturas, bem como para as diligências pré-contratuais de recrutamento 

tendentes à celebração de contrato individual de trabalho com a ERC; 

 

2. Comunicação a terceiros. Os dados pessoais de candidatos poderão ter de ser 

comunicados a terceiros, caso tal resulte de obrigação legal a que a ERC esteja sujeita; 

 

3. Prazo de conservação. Os dados pessoais dos candidatos não selecionados serão 

conservados pelo prazo de [2 anos] após a data de conclusão do procedimento de 

recrutamento; 

 

4. Direitos de acesso. Os candidatos podem exercer os direitos de acesso e de retificação 

dos seus dados pessoais, e, se aplicável, de apagamento, limitação, oposição ou 

portabilidade, mediante comunicação escrita para o Encarregado da Proteção de Dados 

da ERC: encarregado.protecao.dados@erc.pt/ Av. 24 de Julho, 58 – 1200-869 Lisboa; 

 

5. Direito de reclamação. Assiste ao titular dos dados o direito de apresentar reclamação 

perante a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 



 
 
Mais declaro, para os devidos efeitos, que a informação que forneço é correta e verdadeira e 

dou o meu consentimento expresso a que a ERC efetue a sua recolha, registo e tratamento, no 

âmbito do processo de recrutamento supra referido. 

Por ser verdade, dato e assino a presente declaração. 

  

_________________, de __________ de ___________ 

 

O/A candidato/a 

_________________________________________________ 

(Assinatura igual ao documento de identificação) 


