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                      DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA CANDIDATURAS PRESENCIAIS 
 
 
 

* Pedido N.º  _____             
* Candidado n.º_____ 
         

 

Data: ____ / ____ / ______ 
 
Nome: ____________________________________________________________________________________ 
 
Telefone / Telemóvel: ________________________________E-mail: __________________________________ 

 

Para o Galo Resort Hotels, a privacidade e segurança dos Seus dados pessoais é muito importante. 
 

Com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 (RGPD), o Galo Resort Hotels, 

atualizou a sua política de privacidade e segurança dos seus sistemas, permitindo um maior controlo sobre como são 

recolhidos e tratados os seus dados pessoais. 
 

Para um maior esclarecimento sobre os seus direitos e o tratamento dos seus dados consulte a política de privacidade, 
afixada nas nossas instalações e também disponível no site https://www.galoresort.com/recrutamento 
 

Pode exercer os seus direitos através de e-mail, para o endereço email dataprotection@galoresort.com  
 

Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, autoridade de 

controlo competente em Portugal (www.cnpd.pt). 
 

1. Declaro que li o teor da política de privacidade e tomei conhecimento do processamento dos meus 

dados do curriculum pelo Galo Resort Hotels com o fundamento jurídico, necessidade de realização 

de diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados, com vista à gestão de processos de seleção 

e recrutamento. 

2. Presto o meu consentimento explícito, livre e voluntário, para a recolha e tratamento dos meus dados 

pessoais constantes no currículo ao Galo Resort Hotels para: 

• Receber comunicações por Email, e/ou telefone /telemóvel sobre processos de recrutamento da 

empresa Galo Resorts Hotels:   Sim ____     Não ____ 

• Retenção do currículo no prazo máximo de 1 ano com vista à potencial integração em novas 

oportunidades de emprego:   Sim ____     Não ____ 

 

Mais, declaro ter sido informado(a) que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento. 

 
 

 
_________________________________ 

Nome 

 
____________ 

Data 

 
____________________________________ 

Assinatura 
(conforme documento de identificação) 

 
 

*A preencher pela empresa 

https://www.galoresort.com/recrutamento
mailto:dataprotection@galoresort.com
http://www.cnpd.pt/

