
 

 

Tratamento dos dados pessoais das pessoas qualificadas para as ofertas de participação nas ações 

Folheto informativo 

 

1. Âmbito do presente folheto informativo 

De modo a permitir o lançamento de ofertas de participação dos trabalhadores, a sua empresa pode ser obrigada a 

recolher e transmitir os seus dados de caráter pessoal. O objetivo deste folheto informativo é explicar-lhe a forma como 

os seus dados de caráter pessoal são processados neste contexto e por conseguinte apresentar-lhe os seus direitos de 

acordo com o regulamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre a proteção de pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados de caráter pessoal e à livre circulação desses dados ("o Regulamento") e à Lei nº 78-17 

de 6 de janeiro de 1978 relativa à informática, aos ficheiros e às liberdades, conforme alterada (a "Lei Informática e 

Liberdades"). 

Cada empregador atua como responsável do tratamento independente no seu perímetro na fase de implementação da 

oferta. 

Posteriormente, os prestadores mandatados pela VINCI para a execução das operações de subscrição e gestão da sua 

conta poupança atuarão como responsáveis de tratamento. 

2. Os Fins para os quais nós processamos os seus dados pessoais 

O seu empregador processa os seus dados pessoais de forma a permitir a implantação da oferta junto dos seus 

trabalhadores e o acompanhamento das subscrições. Neste âmbito, o processamento dos seus dados pessoais é 

justificado pelo interesse legítimo da sua empresa em oferecer aos seus trabalhadores a possibilidade de subscrever as 

ofertas de participação dos trabalhadores do Grupo VINCI. 

3. Os dados pessoais que processamos 

De modo a determinar as pessoas qualificadas para uma oferta de participação e implementar o dispositivo que permite 

participar na mesma, o seu empregador precisa dos dados que permitem: 

• Identificá-lo (nome, apelido, estado civil, data de nascimento, cargo, identificação do Grupo VINCI ou 

identificação nacional); 

• Determinar o seu empregador de ligação e a sua qualificação para a oferta de participação (nome do empregador, 

código da empresa, critérios de qualificação para as ofertas da VINCI); 

• Deverá contactar (endereço de e-mail, endereço postal, língua de correspondência); 

• Gerir as suas questões fiscais (a sua residência em França / UE / resto do mundo). 

Este tratamento diz respeito apenas às pessoas que preenchem as condições de qualificação para as ofertas de 

participação propostas pela VINCI. 
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4. Os destinatários dos seus dados pessoais 

Os seus dados pessoais são transferidos pelo empregador à Amundi Tenue de Comptes com sede em 90 boulevard 

Pasteur, 75015 Paris, França (endereço postal: 26956 VALENCE CEDEX 9, França) responsável pela ferramenta informática 

de subscrição e de recolha de forma sobretudo a garantir o tratamento das subscrições às ofertas nas melhores condições 

possíveis. 

A VINCI SA também é o destinatário dos dados para a supervisão global do site de subscrição. 

5. A conservação dos seus dados pessoais 

Os seus dados pessoais serão exclusivamente utilizados para as necessidades das Finalidades descritas anteriormente 

durante todo o tempo necessário para a implementação da oferta e até à prescrição legal. Se não tiver subscrito uma 

oferta de participação dos trabalhadores pela VINCI, os seus dados pessoais serão eliminados de forma automática e 

sistemática pela Amundi Tenue de Comptes após um período de 9 meses após a realização da respetiva oferta. 

6. Os seus direitos 

Tem o direito, nas condições estabelecidas pelo Regulamento e pela Loi Informatique et Libertés (Lei da Proteção de 

Dados Francesa): 

• a obter uma cópia dos seus dados pessoais que detemos, e a receber informações relativamente aos tratamentos 

dos seus dados pessoais; 

• a pedir-nos para retificar, completar, atualizar os seus dados pessoais que se encontrem inexatos, incompletos, 

equívocos e/ou desatualizados; 

• a obter a eliminação dos seus dados pessoais; 

• a obter a limitação de um ou vários tratamentos dos seus dados pessoais que efetuamos; 

• a opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais; 

• a definir diretivas relativas ao destino dos seus dados pessoais após a sua morte. 

Por fim, tem o direito a apresentar uma reclamação junto da CNIL ou da autoridade de controlo do Estado-membro do 

Espaço Económico Europeu no qual reside habitualmente ou trabalha se considerar que um ou vários dos nossos 

tratamentos de dados pessoais violam o Regulamento. 

Informamos que o tratamento dos seus dados pessoais conforme descrito neste folheto informativo será renovado, se for 

o caso, durante a preparação de cada nova oferta de participação dos trabalhadores que a VINCI possa decidir no futuro. 

7. Como exercer os seus direitos 

Para exercer os seus direitos mencionados anteriormente, ou se tiver a mínima questão relativa aos nossos 

tratamentos de dados pessoais, pode contactar o departamento dos Recursos Humanos da sua empresa ou o 

delegado da proteção dos dados da VINCI S.A. : contact.dpo@vinci.com. 

Pode nomeadamente contactar-nos desde já se não quiser que os seus dados pessoais sejam comunicados à Amundi 

Tenue de Comptes. 

 

 


