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 NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE 

 

O objetivo deste Aviso de Privacidade é informar como lidamos e cuidamos de suas informações 
pessoais. Isso inclui o que você nos diz sobre você, o que aprendemos ao tê-lo como cliente ou contato 

e as opções que você nos dá sobre o marketing que você deseja que lhe enviemos. Este aviso explica 

como fazemos isso e informa sobre seus direitos de privacidade e como a lei o protege.  

Prometemos que iremos: 

 usar apenas suas informações pessoais para os fins para os quais você confiou; 

 apenas reter suas informações pessoais pelo tempo que for necessário; e 

 sempre salvaguardar medidas adequadas para proteger suas informações pessoais e 

privacidade. 

 

Prometemos que nunca iremos: 

 vender suas informações pessoais; 

 compartilhá-lo com outras organizações sem uma clara razão legítima; e 

 estar envolvido em qualquer esquema de troca de dados. 

 



ALTERAÇÕES AO NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE 

Quaisquer alterações no presente Aviso no futuro serão publicadas no site e, quando apropriado, através 

de notificação por e-mail. Salvo indicação em contrário, todas essas alterações entrarão em vigor 

imediatamente após a publicação no site. 

Última atualização do Aviso de Privacidade - 01 de Maio 2020 

Somos ODOAP 

Na ODOAP, existimos para servir como ponte entre serviços sociais e bem-estar, para que juntos 
possamos transformar mais vidas na nossa comunidade na diáspora. 

  

Somos uma instituição de caridade registada junto à Charity Commission no. 1188849, e somos 

conhecidos por melhorar a vida da comunidade PALOP na Inglaterra. Nossa experiência, 
independência e alcance significam que estamos em uma posição única para alcançar nossos objetivos. 

  

Facilitamos a navegação da comunidade pelo sistema privado e social, com total confiança. Nossa visão 
e conselhos independentes ajudam nossa comunidade a ir além. 

  

Tornamos possível a participação dos membros da comunidade, causando um impacto maior nas causas 
que são importantes para eles.  

  

Somos Organização e Desenvolvimento de Oportunidades para Todos os PALOP - Países Africanos 

com Português como Língua Oficial (ODOAP). 
  

Este Documento abrange todas as informações pessoais processadas pela ODOAP e as entidades que 

formam o ODOAP GROUP.  
  

Tenha certeza de que as suas informações pessoais não serão compartilhadas com nenhuma organização 

externa, exceto como parte do fornecimento de um produto / serviço ou quando legalmente obrigado a 
fazê-lo.  

  

OFICIAL DE PROTEÇÃO DE DADOS  

Temos um oficial de proteção de dados dedicado na ODOAP, que você pode entrar em contato em 

qualquer um dos meios abaixo:  

 

Por correio : O Oficial de Proteção de Dados, 147 Upper Clapton Road, Hackney, Londres E5 9DB 

Por e-mail: info@odoa4all.com  

Ou site : www.odoa4all.com  

  

SEUS DIREITOS SOB O RGDP OU (GDPR) 
  

Você tem certos direitos sob a legislação de proteção de dados. Descubra mais informações sobre o que 

são, visitando o site do Information Commissioners Office (ICO) .  Você pode solicitar acesso às 

informações pessoais que temos pelo mencionado em cima. 
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Sempre nos esforçaremos para garantir que os seus dados pessoais permaneçam precisos; no entanto, 
se você acha que essas informações estão incorretas ou incompletas, você tem o direito de corrigi-las.  

  

Para solicitar que seus dados sejam retificados, entre em contato connosco info@odoa4all.com para nos 

informar e tomaremos medidas razoáveis para verificar sua precisão e corrigi-lo para você.    
  

Se quiser que paremos de usar suas informações pessoais 

  
Nos termos da legislação de proteção de dados, você tem o direito de: 

  

Apagamento (conhecido como direito a ser esquecido) - você tem o direito de apagar suas informações 
pessoais quando não tivermos uma base legal para processá-las, inclusive onde as mantemos por mais 

tempo do que o necessário;  

  

Restringir processamento - há ocasiões em que você pode pedir para restringir ou bloquear o 
processamento de suas informações pessoais, como onde você solicitou que retifiquemos suas 

informações, você pode querer restringir o processamento adicional enquanto as verificamos e as 

retificamos; e 
  

Objeto - onde usamos consentimento ou interesse legítimo para processar suas informações pessoais, 

por exemplo, para fins de marketing ou de pesquisa, você pode pedir para interrompermos a qualquer 
momento.     

  

Para solicitar qualquer uma das opções acima, contacte info@odoa4all.com  

  
COMO RECLAMAR 

  

Informe-nos se você não estiver satisfeito com a forma como usamos suas informações pessoais. Você 
pode entrar em contato connosco por qualquer um dos meios mencionados acima.  

  

Se você tem alguma preocupação com nossas práticas de proteção de dados , também tem o direito de 

reclamar com o Information Commissioner's Office (ICO). Descubra no site deles como denunciar 

uma preocupação.   

  

QUE DADOS PESSOAIS COLETAMOS - E COMO COLETAMOS 

A tabela abaixo destaca quais dados pessoais coletamos e como fazemos isso. Observe que você será 

informado disso no momento da coleta de suas informações. 

Informações pessoais que 

coletamos sobre você 
Maneiras de coletar informações pessoais 

- Nome, sobrenome, nome 

preferido  

- Endereço de e-mail  
- Endereço residencial  

- Número (s) de telefone  

- Data de nascimento  
- Gênero  

- CV  

 

 
 

 

- Formulários de inscrição  

- Quando você nos contata por telefone, email, carta, 

pessoalmente, através de nossos sites ou em qualquer uma de 

nossas redes de mídia social e . g . Twitter, Facebook  

- Quando você doa para a nossa causa  

- Cookies e rastreamento on-line  

- Durante o curso dos negócios, onde você é fornecedor de 

serviços para a ODOAP  

mailto:info@odoa4all.com
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Informações pessoais que 

coletamos sobre você 
Maneiras de coletar informações pessoais 

- Etnia  
- Dados demográficos  

- preferências, se você tiver 

requisitos ou solicitações 

especiais 

- Quando você se inscreve em nossos boletins ou Eventos  

- Pesquisas e questionários de pesquisa  

- Se você participar de um evento ou webinar fornecido por nós ou 

De outras fontes  

- Quando você é encaminhado para a ODOAP e . g. de um 

consultor financeiro ou de um parceiro com o qual trabalhamos  

- Agentes com os quais trabalhamos - Agências governamentais e 

de aplicação da lei  
 

 

 
  

 

 

  

  
POR QUE PROCESSAMOS DADOS PESSOAIS - NOSSA BASE JURÍDICA 

  

De acordo com a legislação de proteção de dados, precisamos ter um motivo ou uma 'base legal' para o 
processamento de informações pessoais. Nesta seção, você pode ver os motivos pelos quais 

processamos informações pessoais e quais atividades de processamento realizamos.  

  

Nossas razões legais para o 

processamento de suas informações 

pessoais 

Para que usaremos suas informações pessoais  

- Para cumprir nosso contrato com 

você / suas solicitações  

 

- Temos um requisito legal ou 

regulamentar  

- Temos um interesse legítimo  

- você tem direitos adicionais nos 
quais usamos nosso interesse legítimo 

para processamento.   

- Você nos deu seu consentimento  

- você tem direitos adicionais nos 

quais usamos consentimento para 

processamento.  
 

   

 

- Para fornecer o serviço para o qual você se inscreveu  

- Para alterar os recursos do site, mostramos, se necessário, 

usando seu endereço IP. Isso inclui o bate-papo ao vivo.  
- Para processar doações e subsídios  

- Para se comunicar com você sobre seu serviço ou quando 

você se inscreve em nossos boletins ou eventos  
- Para confirmar sua identidade e cumprir nossos requisitos 

legais e regulamentares, como anti lavagem de dinheiro, 

verificações de financiamento antiterrorista  

- Considerá-lo um candidato a um cargo na ODOAP  
- Desenvolver uma nova maneira de atender às necessidades 

de nossos clientes e parceiros  

- Apoiar o cumprimento da missão e dos objetivos da 
ODOAP  

- Desenvolver nossos produtos e serviços  

- Manter contato com você sobre nossas campanhas, 
Eventos e outros produtos e serviços relacionados  

- Permitir que a nossa organização execute de maneira 

eficiente e apropriada para coisas como planeamento 

financeiro, capacidade de negócios, governança e auditoria.  
 

 



Nossas razões legais para o 

processamento de suas informações 

pessoais 
Para que usaremos suas informações pessoais  

 

  

  

 

 

SE VOCÊ NÃO FORNECER AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Onde suas informações pessoais são necessárias: 

 fornecer um serviço sob seu contrato connosco; ou  

 cumprir nossas obrigações legais e regulamentares. 

Se você não nos fornecer as informações pessoais que solicitamos, isso poderá atrasar ou impedir a 

prestação do serviço solicitado. Onde isso acontece, pode resultar em cancelamento do serviço que você 

possui connosco.  

 

COMO USAMOS AS INFORMAÇÕES SOBRE VOCÊ 
  

Em algumas ocasiões, usaremos interesses legítimos para processar suas informações. Só faremos isso 

quando a atividade apoiar nossa missão de motivar a sociedade a dar cada vez mais efetivamente e 
sempre consideraremos os impactos à sua privacidade e garantiremos que existam salvaguardas 

apropriadas para protegê-la.  

  
Você pode nos dizer que não deseja que usemos suas informações para nosso interesse legítimo a 

qualquer momento entrando em contato.  

  

Gravação por telefone  
  
Quando você nos telefona, podemos gravar a chamada para fins de treinamento ou monitoramento.  

Sempre que possível, informaremos que as chamadas são gravadas. 
  

Perfis de suas preferências  

  
Para oferecer o melhor serviço possível, podemos usar seus dados pessoais para criar um perfil de seus 
interesses e preferências. O que isso significa é que poderíamos usar as informações que você nos 

forneceu, como sua idade ou sua localização, para ter uma ideia melhor de quem são nossos clientes e 

como podemos ajudar. 
  

Isso nos ajuda a garantir o envio de informações relevantes para você e nos ajuda a desenvolver nossos 

serviços, para que funcionem melhor para nossos clientes agora e no futuro. Ocasionalmente, podemos 
encomendar empresas de insight ou usar produtos de perfil padrão do setor oferecidos por terceiros para 

nos ajudar a fazer isso. 

  

Acreditamos que este é um dos nossos interesses legítimos e o consideramos cuidadosamente para 
garantir que trabalhemos de maneira justa e equilibrada, levando em consideração seus direitos. É seu 

direito desativar a utilização de suas informações para qualquer criação de perfil. Entre em contato 

connosco para desativar a criação de perfil.  

  

Triagem 

  
Como parte de nossos interesses legítimos, consideramos que a triagem pode ser uma maneira eficaz 

de garantir que estamos entrando em contato com você com mensagens relevantes e de desenvolver 



nossos serviços, para que sejam tão relevantes quanto possível para as pessoas que servimos. Para nos 
ajudar a fazer isso, podemos ocasionalmente fazer uso de triagem de terceiros que combinam 

informações que fornecemos com informações disponíveis ao público para nos ajudar a determinar 

quais de nossos serviços podem ser mais relevantes para você. É seu direito optar por não exibir suas 

informações. Entre em contato connosco para optar não participar da triagem.   

  

Informação publicamente disponível 

  
Ocasionalmente, realizamos pesquisas próprias para identificar indivíduos que possam estar 

interessados em apoiar a ODOAP ou receber informações sobre nossas políticas e trabalhos de pesquisa, 

e obter informações sobre pessoas de reputação pública. Isso utiliza informações publicamente 
disponíveis, como relatórios de jornais, listas publicadas e sites corporativos. 

 

Marketing  

  
Periodicamente, enviaremos comunicações sobre nosso trabalho e serviços, eventos e outras 

informações relacionadas. Isso é 'marketing'. Normalmente, enviamos nossas comunicações de 

marketing por email. Somente os enviaremos onde você concordou em recebê-los.   
 

É seu direito optar por não permitir que suas informações sejam usadas para marketing direto. Para 

optar por não receber nossos e-mails de marketing, entre em contato connosco ou clique no link 
de cancelamento de inscrição na parte inferior de cada e-mail enviado.    

  
A maneira mais eficaz de optar por não receber marketing é clicar no link de cancelamento de inscrição 

na parte inferior de cada mensagem, pois isso é acionado instantaneamente. Quando você usa outro 
método para optar por não receber marketing (como ligação telefónica), isso pode levar um pouco mais 

de tempo, embora nosso objetivo seja atender a todas as solicitações de desativação assim que 

recebidas.  
  

Se você optar por não receber e-mails de marketing, ainda receberá comunicações de serviço sobre seu 

produto ou serviço e. g. alterações nos Termos e Condições. Não compartilhamos seus dados com 

terceiros. 

A prevenção da fraude e lavagem de dinheiro 

Verificando identidade 

Por lei, somos obrigados a verificar a identidade de nossos clientes e de nossos clientes existentes de 
tempos em tempos. Isso dificulta que criminosos usem sistemas financeiros, ou usem nomes e 

endereços falsos, ou roubem identidades de pessoas inocentes. Verificar a identidade é uma maneira 

importante de combater a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.  

Para nos permitir cumprir essa obrigação, precisamos de aceder dados do banco, incluindo os mantidos 

por agências de referência de crédito e o boletim eleitoral, a fim de validar seu nome e endereço. Esse 

processo envolve a verificação dos detalhes fornecidos nesses dados do banco para confirmar sua 
identidade. Se não formos capazes de validar seu nome e detalhes de endereço dessa maneira, podemos 

solicitar que você forneça certos documentos para confirmar seu nome e endereço. 

Além disso, como parte de nosso requisito contínuo de verificar a identidade dos clientes existentes, 
você pode ser solicitado a fornecer determinados documentos para confirmar seu nome e / ou endereço, 

mesmo que você não esteja solicitando novos serviços. 

Prevenção de crimes financeiros 



Realizamos verificações para prevenir e detetar crimes financeiros, incluindo fraude, lavagem de 
dinheiro, suborno e corrupção, sonegação de impostos e financiamento do terrorismo. Fazemos isso 

para cumprir nossas obrigações legais, porque é do nosso interesse legítimo ou porque é do interesse 

público. 

Essas verificações incluem a devida diligência do cliente, identificação de riscos do cliente, triagem de 

nomes, triagem e monitoramento de transações. 

Isso pode incluir (entre outras coisas): 

  rastrear seu nome para identificar riscos mais altos e confirmar que as sanções não se aplicam; 

    rastrear, intercetar e investigar quaisquer pagamentos, instruções ou comunicações que você 

enviar ou receber, incluindo formulários de solicitação e instrução; 

   investigar quem você está pagando ou quem está pagando, por exemplo, verificações de 

pagamentos entrando e saindo de sua conta e outras partes relacionadas a esses pagamentos; 

  transmitir informações a agências relevantes se acharmos que você nos forneceu informações 

falsas ou imprecisas ou suspeitarmos de atividade criminosa; 

   investigando a fonte de sua riqueza ou origem dos fundos que estão sendo pagos; 

  Uso de informações publicamente disponíveis para verificar as informações que coletamos sobre 

você; 

 combinando as informações, que temos sobre você e informações de outras partes do Grupo 

ODOAP para nos ajudar a entender melhor qualquer risco potencial; 

 verificando se as pessoas ou organizações pelas quais você está pagando ou recebendo pagamentos 

são quem dizem ser e não estão sujeitas a sanções. 

Podemos realizar verificações usando bancos de dados de prevenção de fraudes. Se informações falsas 
ou imprecisas forem fornecidas e fraudes forem identificadas, os detalhes serão transmitidos às agências 

de prevenção de fraudes. As agências policiais e governamentais podem aceder e usar essas 

informações. Nós e outras organizações também podemos aceder e usar essas informações para evitar 

fraudes e lavagem de dinheiro. 

Podemos compartilhar suas informações com agências relevantes, órgãos policiais e outros terceiros 

onde a lei nos permitir, com o objetivo de prevenir ou detetar crimes. Podemos ser obrigados a usar 

suas informações para fazer isso, mesmo que você tenha nos pedido para parar de usá-las. 

COMPARTILHAR SUAS INFORMAÇÕES E PORQUÊ? 

  
A ODOAP compartilhará suas informações pessoais apenas com fornecedores confiáveis de serviços 

quando for apropriado. Podemos compartilhar suas informações pessoais com outros membros 

da ODOAP, o que somente será feito quando houver um motivo legítimo para isso. Quando decidimos 
trabalhar com fornecedores e terceiros, sempre garantimos que:    

  

- Eles possuem padrões e processos adequados para proteger e são adequados para cuidar de suas 

informações pessoais;           
- Eles apenas retêm suas informações pessoais pelo tempo necessário;           

- Eles usam apenas suas informações pessoais para os fins que nós lhes confiamos;            

- Existe um contrato ou contrato por escrito entre nós e eles para proteger os dados pessoais; e           
- Revisamos e monitoramos regularmente para garantir que permaneçam adequados. 

  

  

  

Com quem podemos compartilhar seus dados - e os motivos 

pelos quais  
Exemplos incluem 

 Autoridades relevantes para fins legais ou regulamentares, por 

exemplo, para reivindicar o Auxílio para presentes 

- HM Revenue and Customs  

- Agências policiais e de 



Com quem podemos compartilhar seus dados - e os motivos 

pelos quais  
Exemplos incluem 

prevenção à fraude  
- Charity Commission  

- FCA  

- PRA 

 Agentes, fornecedores, subcontratados e consultores para a 

prestação de um serviço. Sempre existe um contrato para proteger a 

privacidade de terceiros com quem trabalhamos. 

- Mailing house  

- Fornecedores de sistemas de 
gerenciamento de email  

- Auditores 

 Alguém vinculado ao produto ou serviço da sua organização 

- Signatários autorizados  

- Membro da diretoria da 

empresa  
- Parceiro  

- Membro fiduciário  

- Titular da conta conjunta 
(quando aplicável) 

 Organizações que você nos permite / pedem para compartilhar 
suas informações com 

- Instituições de caridade  

- Você pode solicitar que 

enviemos informações ao seu 

contador / auditor  
- Assessor financeiro 

independente  

- Provedores de produtos / 
serviços  

  

POR QUANTO TEMPO MANTEMOS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

  
ODOAP apenas manterá suas informações pessoais pelo tempo que acharmos necessário. Nossos 

períodos de retenção incorporam nossos requisitos legais e regulamentares que possuímos.  

  

Nos casos em que não podemos excluir dados pessoais por razões legais, regulamentares ou técnicas, 
sempre os reteremos, ao mesmo tempo em que garantimos que sua privacidade esteja protegida e os 

usaremos apenas para esses fins.  

  
Temos duas categorias com relação ao tempo de retenção de dados pessoais, elas são: 

  

Relacionamento com o cliente 
  
Nos casos em que você adquiriu um produto ou serviço, ou seja, se inscreveu nos termos e condições, 

reteremos suas informações enquanto o produto ou serviço estiver ativo e por cinco anos após o término 

do relacionamento, ou seja, quando você solicitar que fechemos a conta.   
  

Relacionamento com potencial cliente / não cliente 

  
Nos casos em que você não adquiriu um produto ou serviço, por exemplo, solicita um serviço ou inicia 

o processo de abertura de uma conta, mas decide não prosseguir, reteremos suas informações por um 

período não superior a três anos.   

Como mantemos suas informações seguras 



Levamos a segurança de suas informações extremamente a sério. Usamos medidas de 

segurança apropriadas para impedir que os dados pessoais que mantemos sejam 

comprometidos acidental ou deliberadamente. Isso está relacionado à segurança de nossas 

redes de IT e sistemas de informação (segurança cibernética) e também à nossa segurança física 

e organizacional, como acesso a dados físicos e garantia de controles relevantes em torno de 

nossos prédios. O ODOAP armazena os dados pessoais recolhidos online e por outros meios 

na plataforma gmail.com. 
 

RECRUTAMENTO 

  
ODOAP é o controlador de dados para as informações que você fornece durante o processo, salvo 

indicação em contrário. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo ou sobre como lidamos com 

suas informações, entre em contato connosco em info@odoa4all.com    
  

O que faremos com as informações que você nos fornece? 

  
Todas as informações que você fornecer durante o processo serão usadas apenas com a finalidade de 
aprimorar a sua experiência para avaliar sua adequação à função para a qual você solicitou ou para 

atender a requisitos legais ou regulamentares, se necessário. 

  
Não compartilharemos nenhuma das informações fornecidas durante o processo de recrutamento com 

terceiros para fins de marketing ou armazenaremos suas informações fora do Espaço Econômico 

Europeu. As informações fornecidas serão mantidas em segurança por nós e / ou nossos processadores 
de dados, estejam elas em formato eletrônico ou em papel. 

  

Usaremos os detalhes de contato que você fornecer para entrar em contato com você para progredir em 

sua inscrição. Usaremos as outras informações fornecidas para avaliar sua adequação à função para a 
qual você se candidatou. 

  

Que informações solicitamos e porquê? 
  
Não coletamos mais informações do que precisamos para cumprir nossos propósitos declarados e não 

as reteremos por mais tempo do que o necessário. 
  

As informações solicitadas são usadas para avaliar sua adequação ao emprego. Você não precisa 

fornecer o que solicitamos, mas isso pode afetar seu aplicativo, se você não o fizer.  

  

Estágio de aplicação 

  
Solicitamos seus dados pessoais, incluindo nome e detalhes de contato. Também perguntaremos sobre 
seu emprego, experiência e educação. 

  

Pré-seleção 

  
Todo o pessoal de recrutamento são treinados em recrutamento na ODOAP ou trabalharão com um 

gerente de recrutamento treinado. Os pedidos selecionados do nosso administrador 

de recrutamento com base no perfil da função para entrevista usando as informações que você fornecer.  

  

Avaliação  

  
Podemos pedir que você participe nos dias da avaliação; preencher testes on-line ou baseados no 

trabalho ou questionários sobre o perfil de personalidade ocupacional; e todas as funções exigirão que 

você participe de uma entrevista. É mais provável que solicitemos que você participe de uma 

combinação de ambos. As informações serão geradas por você e por nós. Por exemplo, você pode 
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concluir um teste escrito ou fazer anotações de entrevistas. Essa informação é mantida em segurança 
pela ODOAP. Nossa equipe e o administrador responsável pelo recrutamento terão acesso a todas essas 

informações.   

  

Se você for selecionado para uma entrevista, também será solicitado que forneça informações anônimas 
sobre igualdade de oportunidades. Esta não é uma informação obrigatória - se você não fornecer, ela 

não afetará a sua aplicação. Essas informações são usadas para monitorar os dados demográficos de 

cada campanha de recrutamento e não serão disponibilizadas a nenhuma equipe de fora da equipe de 
Recrutamento. Qualquer informação que você fornecer será usada apenas para produzir e monitorar 

estatísticas de igualdade de oportunidades. Nesta fase, você também será solicitado a trazer sua prova 

de qualificação para trabalhar no Reino Unido, para que possamos verificar e tirar uma cópia do seu 
documento original.  

  

Oferta condicional 

  
Se fizermos uma oferta condicional de emprego, solicitaremos informações para que possamos realizar 

verificações empregarias relevantes e que devem ser satisfatórias para a ODOAP para avançar para o 

emprego. Somos obrigados a confirmar a identidade de nossos funcionários, seu direito de trabalhar no 
Reino Unido e buscar garantias quanto à sua adequação para trabalhar na ODOAP na função que foi 

oferecida. 

  
Portanto, você deverá fornecer as informações abaixo:  

  

Seu nome completo e quaisquer nomes anteriores 

Seu D.O.B 
Seu número de NI e número de passaporte (se você tiver um) 

Seus dados de contato completos, incluindo seu endereço, nos últimos 5 anos  

Endereço de e - mail  
Número telefone  

Prova do seu endereço de identidade 

Prova de suas qualificações ou treinamento  

  
Você será solicitado a concluir uma verificação DBS padrão (aprimorada para certas funções) que 

verificará sua declaração de condenações suspensas. A ODOAP reembolsará qualquer custo associado 

a isso. Um formulário de detalhes pessoais que abrange todas as informações necessárias para nos 
permitir verificar sua identidade, currículo e obter os dados necessários para as verificações antes do 

emprego, isso inclui compartilhar connosco o seu: 

  
Detalhes bancários - para processar pagamentos de salário 

  

Detalhes de contato de emergência - para que possamos saber com quem entrar em contato em caso de 

emergência no trabalho. 
  

Detalhes do seu árbitro - para que possamos solicitar referências usando os detalhes que você fornecer. 

Se você tem alguma deficiência ou algum requisito especial, podemos considerar ajustes razoáveis no 
local de trabalho. 

  

Se você tem condenações suspensas ou acusações pendentes. 
  

Com quem podemos compartilhar suas informações e porquê? 

  
A ODOAP compartilhará suas informações pessoais apenas com fornecedores confiáveis de serviços 
quando for apropriado.  

  

Quando decidimos trabalhar com fornecedores e terceiros, certificaremos que: 



  
- Eles possuem padrões e processos adequados para proteger e são adequados para cuidar de suas 

informações pessoais;           

- Eles apenas retêm suas informações pessoais pelo tempo necessário;           

- Eles usam apenas suas informações pessoais para os fins que nós confiamos nelas;            
- Existe um contrato ou contrato por escrito entre nós e eles para proteger os dados pessoais; e           

- Revisamos e monitoramos regularmente para garantir que permaneçam adequados. 

 

Com quem podemos compartilhar seus dados e os motivos pelos 

quais 
Exemplos incluem  

- Agentes, fornecedores, subcontratados e consultores para a prestação 

de um serviço.  
 

Sempre existe um contrato para proteger a privacidade de terceiros com 

quem trabalhamos. 

- Provedor de assistência 

médica -  

Provedor de pensão  
- Provedor (es) de teste 

psicométrico  

- Processadores de pagamento  

- Auditores 

- Autoridades relevantes para fins legais / regulamentares - HMRC 

- Organizações que você nos permite / pedem para compartilhar suas 

informações com 

- Contador  
- Provedor de assistência à 

infância  

- Provedor de saúde 

ocupacional 

  
Como tomamos decisões sobre recrutamento? 

  

As decisões finais de recrutamento são tomadas principalmente pelo recrutamento de TRUSTEES e, 
quando necessário, com a participação da PRESIDÊNCIA. Todas as informações coletadas durante o 

processo de inscrição são levadas em consideração. 

  
Os resultados dos testes psicométricos de capacidade são gerados automaticamente. Questionários de 

personalidade ocupacional não são voltada para resultados e os dados recolhidos a partir de tais 

questionários são auto - gerada e será usado para avaliar um indivíduo preferências de estilo de trabalho 

em relação aos requisitos do papel que se candidataram.  
  

Você pode perguntar sobre as decisões tomadas sobre sua inscrição falando com seu contato enviando 

um email para info@odoa4all.com  
   

Por quanto tempo suas informações são retidas? 
  
Se você for bem-sucedido, as informações que você fornecer durante o processo de inscrição serão 

mantidas por nós pelo período de seu emprego, mais sete anos após o término do seu emprego. 

  

Isso inclui sua declaração de antecedentes criminais, adequação ao trabalho, registos de quaisquer 
verificações e referências de segurança. Se você não for selecionado em qualquer estágio do processo 

de recrutamento, as informações que você fornecer até esse momento serão mantidas por 12 meses a 

partir do encerramento da campanha de recrutamento. 
  

As informações coletadas por nós durante o processo de avaliação, por exemplo, notas da entrevista, 

são retidas por 12 meses após o encerramento da campanha. 
  

As informações sobre igualdade de oportunidades são mantidas por 12 meses após o encerramento da 

campanha de recrutamento. 
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