
Política de Privacidade do IESE 

Informação pessoal recolhida 

O IESE está empenhado em proteger a privacidade dos seus colaboradores e clientes e apenas 
recolhe as informações pessoais que nos forem fornecidas voluntariamente, sendo apenas 
utilizadas para os fins a que se destinam. 

Não recolhemos informação pessoal que o possa identificar ou que diga respeito a elementos 
pessoais seus, sem o seu consentimento. Podemos, deste modo, recolher e guardar informação 
que voluntariamente decidiu fornecer-nos, incluindo, mas não limitando, informação pessoal 
individualizada, como o seu nome, endereço de correio eletrónico e número de telefone. 

Ao abrigo de contratos de prestação de serviços celebrados com outras entidades, o IESE pode 
aceder a informação pessoal cedida por entidades terceiras, que será tratada única e 
exclusivamente para efeitos da prestação de serviços. Nessa condição, o IESE obriga-se ainda a: 

(i) não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, 
divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a 
que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos por entidades contratantes, sem que tenha 
sido por esta expressamente instruído por escrito; 

(ii) comunicar de imediato qualquer situação que possa afetar o tratamento dos dados em 
causa, ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposições legais 
em matéria de proteção de dados pessoais;  

(iii) assegurar que os trabalhadores temporários e os seus colaboradores (incluindo 
representantes legais, trabalhadores, prestadores de serviços, procuradores e consultores, 
independentemente da natureza e validade do vínculo jurídico estabelecido com o IESE) 
cumprem as obrigações previstas na presente política de privacidade; 

(iv) assegurar a confidencialidade dos dados pessoais acedidos, sem prejuízo de respeito com 
obrigações legais, nomeadamente a entidades policiais, judiciais, fiscais e reguladoras.     

O IESE poderá tratar os dados pessoais recolhidos neste contexto diretamente e/ou através de 
entidades subcontratantes para o efeito, sendo que serão celebrados contratos adequados com 
tais entidades subcontratantes, nos termos e com o teor previsto pela legislação aplicável.   

O IESE poderá ser contactado relativamente a quaisquer questões relacionadas com o 
tratamento de dados levado a cabo neste contexto e para estas finalidades para iese@iese.pt.  

Conservação de informação pessoal 

Após a recolha de informação pessoal individualizada, o IESE procederá à sua conservação e 
manutenção até instruções em contrário, ou até que a lei exija a respetiva eliminação. A 
informação fornecida será guardada num servidor interno, cujo acesso é limitado à equipa 
interna do IESE para quem essa informação é útil e que garante todas as medidas de segurança 
necessárias e adequadas à proteção dos dados pessoais.  

Contudo, caso pretenda, poderá solicitar a qualquer momento a cópia dos dados que lhe digam 
respeito, a retirada do consentimento, a retificação, o apagamento, a limitação e a oposição ao 
tratamento dos mesmos, através do e-mail iese@iese.pt.  

Caso considere que existe um incumprimento das disposições legais relativas à proteção de 
dados por parte do IESE poderá efetuar uma reclamação para a Comissão Nacional de Proteção 
de Dados (“CNPD”).  
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