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Política de privacidade para especialistas cadastrados em nosso banco 
de dados  

Introdução 
Esta política de privacidade está sendo disponibilizada pelo Grupo GOPA Consulting que está operando 
um banco de dados de especialistas com o objetivo de identificar e recrutar pessoal para seus projetos. 
Esta política de privacidade descreve como seus dados pessoais estão sendo processados pelo Grupo 
para e neste banco de dados e explica seus direitos em termos de dados pessoais armazenados no 
banco de dados. 

O GOPA Consulting Group é composto pelas seguintes empresas, todas localizadas na União Européia, e 
ao menos com uma delas o(a) senhor(a)  esteve em contato antes: 

• GOPA mbH 
• GOPA Infra GmbH 
• EPOS Health Management GmbH 
• GOPA – International Energy Consultants GmbH 
• AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 
• B&S Europe S.A. 
• GOPA Com. S.A. 

O Grupo GOPA Consulting (doravante neste texto frequentemente abreviada como "nós"), um dos 
principais grupos europeus de consultoria, privados e independentes, na área. da cooperação para o 
desenvolvimento. Nossos clientes são instituições e organizações nacionais e supranacionais, como 
ministérios nacionais ou organizações como a Comissão Européia ou o Banco Mundial. Implementamos 
projetos para nossos clientes, através de pessoal próprio ou da contratação de especialistas 
autônomos. Muitos dos projetos são implementados por nós sozinhos, enquanto outros são 
implementados em conjunto com organizações parceiras e empresas. 

Para processar seu currículo e documentos pessoais relacionados para nosso banco de dados de 
especialistas, precisamos do seu consentimento explícito. Depois de ler esta política de privacidade, 
o(a) senhor(a) pode dar seu consentimento explícito, respondendo ao e-mail a que esta política de 
privacidade foi anexada. 

Sem o seu consentimento, não armazenaremos seu currículo e documentos pessoais relacionados no 
banco de dados, ou excluiremos os dados existentes do banco de dados. Como conseqüência, não 
poderemos mais identificá-lo como um especialista em potencial para nossos projetos. 

Terminologia de proteção de dados usada nesta política de privacidade 
Nossas atividades de processamento de dados pessoais são regidas pelo Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (Regulamento (UE) 2016/679), que faz uso da terminologia a seguir: 

'Dados pessoais' são quaisquer informações que possam ser utilizadas para identificá-lo, incluindo seu 
nome, endereço de e-mail, endereço IP ou quaisquer outros dados que possam revelar sua identidade 
física, fisiológica, genérica, mental, econômica, cultural ou social. 

Para os propósitos dos GDPRs, somos o 'controlador de dados' de todos os dados pessoais por nós 
obtidos, conforme estabelecido nesta política, porque, em última instância, determinamos como seus 
dados pessoais serão tratados por nós ou por nossos subcontratantes, que seriam, então, nossos 
'processadores de dados'. 

Se lidarmos com seus dados pessoais, o(a) senhor(a) é um 'sujeito dos dados'. Isso significa que o(a) 
senhor(a) tem certos direitos sob o GDPR em relação à forma como seus dados pessoais são 
processados, os quais estão definidos nesta política de privacidade. 
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Nome e endereço do controlador de dados 
O controlador responsável por seus dados pessoais é uma das seguintes empresas do Grupo GOPA, 
dependendo de onde o(a) senhor(a) se registrou inicialmente: 

Empresa Endereço 

GOPA mbH Hindenburgring 18 
61348 Bad Homburg, Alemanha 
Email: info@gopa.de, Website: www.gopa.de 

GOPA Infra GmbH Hindenburgring 18 
61348 Bad Homburg, Alemanha 
Email: info@gopa-infra.de, Website: www.gopa-infra.de 

EPOS Health Management GmbH Hindenburgring 18 
61348 Bad Homburg, Alemanha 
Email: info@gopa.de, Website: www.gopa.de 

GOPA – International Energy Con-
sultants GmbH 

Justus-von-Liebig-Straße 1 
61352 Bad Homburg, Alemanha 
Email: info@gopa-intec.de, Website: www.gopa-intec.de 

AFC Agriculture and Finance Con-
sultants GmbH 

Dottendorfer Straße 82 
53129 Bonn, Alemanha 
Email: info@afci.de; Website: www.afci.de 

B&S Europe S.A. Boulevard de la Woluwe 2 
1150 Bruxelas, Bélgica 
Email: n/a, Website: www.bseurope.com 

GOPA Com. S.A. Boulevard de la Woluwe 2 
1150 Bruxelas, Bélgica 
Email: info@gopacom.eu, Website: www.gopacom.eu 

Responsável pela proteçao de dados 
O(a) senhor(a) como um ‘sujeito de dados’ pode, a qualquer tempo, contatar diretamente o nosso 
responsável pela proteção de dados, com quaisquer perguntas e sugestões relacionadas à proteção de 
dados. 

O contato do nosso responsável pela proteção de dados é  

Data Protection Officer 
GOPA mbH 
Hindenburgring 18 
61348 Bad Homburg 
Germany 

Email: dataprotectionofficer@gopa.de 

Como armazenamos e processamos seus dados pessoais  
No âmbito do nosso processo de recrutamento de especialistas, armazenamos os seus dados de 
contacto (endereço, email, número de telefone, etc.), o seu curriculum vitae (CV) e qualquer prova 
documental que possa ter fornecido juntamente com o seu CV (documentos pessoais) em formato 
eletrônico. Em casos raros, também podemos manter versões em papel de seus dados pessoais, por 
exemplo, se isso for exigido por obrigações estatutárias. 

Processamos esses dados pessoais exclusivamente para fins de identificação e seleção de pessoal para 
projetos que estamos implementando ou apresentando, no presente ou no futuro. 
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Seu currículo e documentos pessoais (como diploma, certificados de trabalho, etc.) são armazenados 
em nosso banco de dados central de especialistas. Além disso, podemos armazenar seus dados pessoais 
em nossos servidores de arquivos, por exemplo, quando reformulamos, traduzimos ou encurtamos seu 
currículo para o propósito do processo de recrutamento e implantação. 

Também podemos usar seus dados de contato para ocasionalmente entrar em contato com o(a) 
senhor(a), por exemplo, para solicitar atualizações do seu currículo e documentos pessoais. Por favor 
note que nós (i) não usamos os dados pessoais enviados com o seu CV para fins publicitários ou para o 
envio de boletins informativos, etc. 

Quanto tempo mantemos seus dados pessoais 
Regularmente, mantemos seu CV e documentos pessoais relacionados (como diploma, certificados de 
trabalho, etc.) em nosso banco de dados de especialistas por no máximo três anos. Mantemos esses 
dados em nosso banco de dados por mais tempo apenas (i) após obter seu consentimento renovado, ou 
seja, entrando em contato por e-mail antes de expirar sua manifestação de consentimento ou (ii) se 
precisarmos deles para a execução de um contrato com o(a) senhor(a). 

Se não pudermos obter seu consentimento renovado por qualquer motivo, ou se o(a) senhor(a) retirar 
seu consentimento concedido previamente, excluiremos seu currículo e documentos pessoais 
relacionados, ou bloquearemos o acesso a eles, caso sejamos obrigados, por obrigações estatutárias, a 
mantê-los por um período mais longo (por exemplo, para fins de auditoria, obrigatória em serviços 
fornecidos através de contratos públicos). 

Base legal para o processamento de dados 
A base legal para o processamento de dados é o Art. 6 §1o letra “a” do GDPR, caso o “sujeito de dados” 
tenha dado seu consentimento para o processamento. Caso tenhamos que cumprir uma obrigação 
contratual com “sujeito de dados”, a base legal é o Art. 6 §1o letra “b” do GDPR. No caso de estarmos 
sujeitos a obrigações estatutárias, a base legal pode ser encontrada no Art. 6 §1o letra “c” do GDPR. 

Seus direitos em termos de proteção de dados 
Como sujeito dos dados, o(a) senhor(a) tem os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais: 

• Direito de confirmação - o(a) senhor(a) pode nos pedir para confirmar se estamos processando seus 
dados pessoais. 

• Direito de ser informado – essas são informações sobre dados pessoais que estamos processando e o 
propósito para o qual estamos realizando o processamento.  

• Direto de acesso - o(a) senhor(a) tem o direito de receber cópias dos seus dados pessoais que 
estamos processando. 

• Direito de retificação – caso o(a) senhor(a) entenda que seus dados pessoais constantes em nosso 
banco de dados estão errados ou incompletos, o(a) senhor(a) tem o direito de solicitar a correção. 

• Direito de apagar – caso o(a) senhor(a) não queira mais que seus dados sejam armazenados em 
nosso banco de dados, o(a) senhor(a) pode nos solicitar que os apaguemos. 

• Direito de restringir o processamento - se o(a) senhor(a) opuser-se à forma como estamos 
processando seus dados pessoais, o(a) senhor(a) tem o direito de nos informar adequadamente e nós 
restringiremos o processamento com base em seu direito. 

• Direito à portabilidade de dados - se o(a) senhor(a) quiser que enviemos seus dados pessoais para 
uma organização ou pessoa diferente, o(a) senhor(a) tem o direito de nos informar e nós 
transferiremos seus dados pessoais respectivamente (sem afetar negativamente os direitos de 
terceiros). 
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• Direito de retirar o seu consentimento - o(a) senhor(a) pode retirar seu consentimento 
previamente dado para o processamento de seus dados pessoais a qualquer momento, entrando em 
contato conosco, utilizando o formulário de contato fornecido. 

Se o(a) senhor(a) quiser exercer um ou mais desses direitos, entre em contato com um de nossos 
funcionários ou use um dos endereços gerais de contato fornecidos acima. O(A) senhor(a) pode solicitar 
seus direitos gratuitamente, a menos que sua solicitação seja claramente infundada, repetitiva ou 
excessiva, caso em que podemos nos recusar a atender sua solicitação. De acordo com o GDPR, 
tentaremos responder a todas as solicitações legítimas no prazo de um mês. Ocasionalmente, esse 
prazo pode se estender por mais de um mês, caso sua solicitação seja particularmente complexa ou se 
o(a) senhor(a) tiver feito várias solicitações. Neste caso, iremos notificá-lo(a) e mantê-lo(a) 
atualizado(a). 

Além dos direitos acima, como titular de dados, o(a) senhor(a) tem o direito de apresentar uma 
reclamação junto à sua autoridade local de proteção de dados dentro da União Europeia. Por favor, 
note que o(a) senhor(a) pode usar qualquer autoridade local de proteção de dados dentro da União 
Europeia que seja mais conveniente para o(a) senhor(a). 

Transferência de dados pessoais 
O banco de dados de especialistas que estamos usando para armazenar seu currículo e documentos 
pessoais (como diploma, certificados de trabalho, etc.) é um banco de dados que a equipe autorizada 
das empresas do Grupo GOPA Consulting, acima mencionadas, pode acessar. Nesse sentido, seus dados 
pessoais podem ser transmitidos para as outras empresas do Grupo simplesmente compartilhando o 
acesso a esse banco de dados por funcionários autorizados. Isso nos ajuda na identificação de pessoal 
para possíveis posições de especialistas, e aumenta sua chance de ser contratado para um cargo. 

No decorrer do nosso processo de recrutamento de especialistas, podemos transmitir o seu currículo e 
documentos pessoais relacionados (como diploma, certificados de trabalho, etc.) também a outras 
entidades ou organismos, por exemplo, para empresas de consultoria ou autoridades nacionais ou 
supranacionais (ministérios, UE autoridades). No entanto, antes de propormos o(a) senhor(a) 
especificamente como especialista em um projeto ou proposta, entraremos em contato novamente. 

Nos casos em que estamos conduzindo ou nos candidatando a um projeto localizado fora da UE ou em 
que cooperamos com parceiros localizados fora da UE, podemos transmitir o seu CV e documentos 
pessoais relacionados também a entidades e organismos fora da UE. 

Estas transmissões não ocorrem de forma regular, mas ocasionalmente, ou seja, apenas se existir um 
projecto específico para o qual gostaríamos de o(a) contratar, ou um concurso específico para o qual 
gostaríamos de o(a) nomear, ou um negócio em particular. estratégia que estamos a desenvolver com 
empresas de consultoria cooperantes, por exemplo, no período estratégico, antes de ser lançado uma 
determinada licitação. 

Tomada de decisão automatizada e criação de perfil  
Como empresa responsável, não utilizamos tomada de decisão automatizada nem criação de perfil. 

Mais informações sobre proteção de dados pessoais  
Para mais detalhes sobre como processamos seus dados pessoais fora do processo de recrutamento 
descrito nesta política de privacidade, consulte nossa política geral de privacidade publicada em nosso 
site. 

Deletando seus dados pessoais  
Nós deletamos seus dados pessoais regularmente de acordo com os requisitos do GDPR. 

Como mencionado acima, deletamos o seu currículo e documentos pessoais relacionados (como 
diploma, certificados de trabalho, etc.) : 
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a)  após um período de 3 anos, a menos que recebamos uma nova expressão de seu 
consentimento, depois de entrarmos em contato com o(a) senhor(a) novamente, ou 

b) Se o(a) senhor(a) retirar seu consentimento para o processamento do seu CV e documentos 
pessoais relacionados. 

Se tivermos que manter seu currículo e documentos pessoais relacionados por mais tempo devido a 
obrigações estatutárias, os deletaremos assim que as obrigações estatutárias permitirem. Durante esse 
período, isto é, entre o final de um período de armazenamento de 3 anos e o final do período de 
armazenamento exigido pelas obrigações estatutárias, bloqueamos o acesso ao seu CV e documentos 
pessoais relacionados 

 

 

Expressão de consentimento para o processamento de meus dados 
pessoais  
Eu concordo com o armazenamento, processamento, transmissão e uso de meus dados pessoais para 
fins de identificação e seleção de pessoal do projeto. Se a transmissão dos meus dados a organizações 
doadoras ou parceiros em países fora da UE (países terceiros) for necessária para este fim, também 
concordo com esta transmissão. 

 

Nome do(a) signatário(a): 

 

 

 

 .......................................   ...............................................  

Local, Data Assinatura do especialista 
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