
AVISO DE PRIVACIDADE PRIVACY NOTICE 

A informação pessoal fornecida através do envio do seu CV e 

documentação de suporte será tratada de forma confidencial e 

utilizada pelo Haitong Bank, S.A., com sede na Rua Alexandre 

Herculano nº 38 - 1269-180 - Lisboa e email de contacto 

HRApplications@haitongib.com  

e Mafalda.Henriques@haitongib.com, 

para efeitos de recrutamento e de diligências pré-contratuais 

tendentes à ponderação de uma eventual colaboração do titular 

dos dados com o Haitong Bank, S.A. ou com outra sociedade do 

Grupo Haitong. O referido tratamento é necessário para a 

prossecução das finalidades indicadas. Os dados, não serão 

comunicados a terceiros/ serão comunicados a entidades do 

Grupo Haitong para a correta gestão do processo de 

recrutamento, já que a sua eventual contratação por uma ou outra 

sociedade do Grupo Haitong será feita em função da sua 

formação, área de especialização ou outras circunstâncias que 

serão determinadas ao longo do referido processo. Em alguns 

casos, algumas das entidades do Grupo Haitong poderão estar 

localizadas em países fora do Espaço Económico Europeu. 

Nestes casos, o Haitong Bank, S.A. adotará medidas adequadas 

para assegurar que os dados pessoais serão adequadamente 

protegidos em tais países. 

Os dados conservar-se-ão pelo prazo de duração do processo de 

recrutamento, podendo ser conservados por prazo superior em 

caso de contratação, bem como para o cumprimento de 

obrigações legais. Caso V. Exa. não seja selecionado, e caso o 

consinta, os dados poderão ainda ser conservados para 

podermos informá-lo sobre futuros processos de recrutamento. 

Os titulares dos dados podem exercer os seus direitos de acesso, 

retificação, cancelamento, oposição, limitação do tratamento e 

portabilidade, dirigindo-se por escrito para o endereço de email 

DPO@haitongib.com, sem prejuízo do direito de apresentar 

reclamações à Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

Li e aceito as condições aplicáveis ao tratamento de dados 

pessoais e aceito que os meus dados sejam utilizados apenas 

para o processo especifico para o qual me estou a candidatar. 

Li e aceito as condições aplicáveis ao tratamento de dados 

pessoais e aceito que os meus dados sejam conservados e 

utilizados para futuros processos de recrutamento. 

Assinatura: 

The personal information provided by the delivery of your CV and 

the support documentation will be processed on a confidential 

basis and used by Haitong Bank, S.A., with registered office at 

Rua Alexandre Herculano no. 38, 1269-180 Lisbon and contact 

email HRApplications@haitongib.com 

and Mafalda.Henriques@haitongib.com, 

 for the purpose of recruitment and for pre-contractual diligences 

directed to the consideration of a possible collaboration of the data 

subject with Haitong Bank, S.A. or with another company of the 

Haitong Group. The mentioned data processing is necessary to 

the pursuit of the specified purposes. Data will not be 

communicated to third parties / will be communicated to entities 

of the Haitong Group, for the correct management of the 

recruitment process, since a possible employment for one or 

another company of the Haitong Group will be made according to 

your qualifications, area of expertise, or other circumstances that 

will be determined throughout the above mentioned process. In 

certain cases, some of the entities of the Haitong Group may be 

located in countries outside the European Economic Area. In such 

cases, Haitong Bank S.A. will take appropriate measures to 

ensure that personal data are adequately protected in such 

countries. 

Personal data will be kept for the duration of the recruitment 

process and may be retained for a longer period in case of hiring, 

as well as for the fulfillment of legal obligations. If you are not 

selected, and if you give your express consent, data can be kept 

so that we can inform you about future recruitment processes. The 

data subjects may exercise their rights of access, rectification, 

cancellation, opposition, limitation and portability by writing an e-

mail to DPO@haitongib.com, without prejudice to the right to file 

complaints to the Portuguese Data Protection Authority. 

 I have read and accept the conditions applicable to the 

processing of personal data and I accept that my data is only used 

for the specific process for which I am applying. 

 I have read and accept the conditions applicable to the 

processing of personal data and I accept that my data is stored 

and used for future recruitment processes 

Signature: 
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