CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO MICROSITE E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO SITE

Ao aceder ao Site, o Utilizador deve tomar conhecimento das seguintes disposições aplicáveis a todas as informações,
dados e requisitos que nele se encontram e que são propriedade da FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., pessoa
coletiva 500918880, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o mesmo número, com sede
no Largo do Calhariz, n.º 30, em Lisboa, e com o capital social de € 318.150.000,00, doravante abreviadamente
designada por "Fidelidade".

Condições de Utilização do Site
1. Todas as informações contidas no Site destinam-se exclusivamente a utilização privada, proibindo-se a sua
utilização para fins comerciais.
2. Os direitos de propriedade intelectual sobre todos os conteúdos do Site, excepto os que sejam fornecidos por
entidades externas devidamente identificadas, são pertença da Fidelidade, incluindo as informações, as
ferramentas, o desenho gráfico dos ecrãs, com todos os seus componentes, e todas as figuras, gráficos ou
textos não podendo, por isso, ser utilizado fora das condições admitidas e sem consentimento prévio e
expresso, por escrito, da Fidelidade.
3. Não é permitida a reprodução total ou parcial de qualquer informação ou conteúdo deste Site, sem autorização
prévia da Fidelidade ou das entidades externas fornecedoras de informação devidamente identificadas.
4. Os sinais distintivos da Fidelidade encontram-se registados e beneficiam, por isso, da proteção legal associada
aos direitos de propriedade industrial, não podendo, em caso algum, ser utilizados por terceiros, sem a prévia
e expressa autorização da Fidelidade.
5. A Fidelidade reserva-se o direito de completar, modificar ou suprimir a informação contida neste Site e bem
assim o direito de alterar ou desativar o próprio Site.
6. O Site utiliza a internet para o seu funcionamento, pelo que eventuais custos relativos ao envio e receção de
dados, feitos a partir de um dispositivo externo, não são suportados pela Fidelidade.
7. A Fidelidade não assume qualquer responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de eventuais situações de
impossibilidade, atraso, suspensão ou interrupção no acesso ao Site, designadamente em virtude de falhas
técnicas ou outros motivos.
8. A Fidelidade não garante que o acesso ao Site não sofra interrupções ou perturbações resultantes de problemas
técnicos.
9. A Fidelidade não pode garantir a total imunidade do Site a ataques de hackers e vírus ou outros softwares de
intrusão.
10. Não é permitida a reprodução total ou parcial de qualquer informação ou conteúdo do Site, nem o seu aluguer
ou venda, sem autorização prévia da Fidelidade ou das entidades externas fornecedoras de informação
devidamente identificadas.
11. A Fidelidade reserva-se o direito de, a todo o tempo e sem necessidade de qualquer aviso, alterar as presentes
Condições Gerais de Utilização.

12. A Fidelidade garante a privacidade e confidencialidade dos dados dos Utilizadores, conforme Política de
Privacidade e Proteção de Dados.
13. O acesso ou a utilização deste Site implica a aceitação, sem reservas, pelo utilizador das condições
anteriormente referidas.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

A Fidelidade informa os Utilizadores do Site, da sua Política de Privacidade e Proteção de Dados, dando-lhes a
conhecer as regras gerais de privacidade e de proteção de dados pessoais, que são recolhidos e tratados em estrito
cumprimento do estabelecido na legislação em cada momento em vigor em matéria de proteção de dados pessoais.
Leia, por favor, esta Política de Privacidade e Proteção de Dados com atenção, pois o acesso ao Site e a
disponibilização dos seus dados pessoais implica o conhecimento e aceitação das condições aqui constantes.
Informamos, igualmente, que ao disponibilizar os seus dados pessoais está a autorizar a Fidelidade, enquanto
entidade responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais através do Site, à sua recolha e tratamento, de
acordo com as regras aqui definidas.
A Fidelidade reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações à presente Política,
sendo essas alterações devidamente publicadas nesta secção.
Os dados pessoais fornecidos pelo titular no preenchimento de formulários existentes neste Site, serão processados
e armazenados informaticamente pela Fidelidade e destinam-se ao seu uso exclusivo, no âmbito do processo de
captação e seleção de jovens talentos, garantindo a sua não utilização para fins diferentes daqueles que presidiram
à sua recolha, bem como a sua eliminação, a todo o tempo, sempre que tal seja solicitado pelo utilizador.
A Fidelidade garante o direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos dados pessoais
disponibilizados no âmbito do presente Programa, mediante comunicação, para o efeito, por carta registada dirigida
a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., - Largo do Calhariz, n.º 30, 1200-086 Lisboa, ao cuidado da Direção de
Pessoas e Organização.
A Fidelidade pode recorrer a terceiros para a prestação de determinados serviços, designadamente para manutenção
técnica do Site, podendo essa prestação implicar o acesso a dados pessoais. Nestas situações, a Fidelidade toma as
precauções adequadas de forma a assegurar o escrupuloso cumprimento pelos subcontratantes, das normas em cada
momento em vigor, em matéria de proteção de dados pessoais, nomeadamente, aquelas adequadas à proteção dos
dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não
autorizados.
A Fidelidade assume o compromisso de garantir a segurança dos dados pessoais que são disponibilizados. Tendo
presente a grande preocupação da Fidelidade na defesa das questões de privacidade, foram adotadas diversas
medidas de segurança, de carácter técnico e organizativo, de forma a proteger os dados pessoais disponibilizados
contra a sua difusão, perda, uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizado bem como, contra
qualquer outra forma de tratamento ilícito.

REGULAMENTO DO PROCESSO DE CANDIDATURA E SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE
TRAINEES "PENSAS MAIOR?@FIDELIDADE 2017"

1. Introdução
O Programa de Trainees "Pensas Maior? @ Fidelidade 2017", doravante o "Programa", é uma iniciativa
da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., pessoa coletiva n.º 500918880, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob esse número, com sede no largo do Calhariz, n.º 30, em Lisboa, e com
o capital social de 381.150.000,00 Euros, destinada a jovens licenciados, até aos 26 anos, com interesse
em poder ingressar na atividade seguradora.
Com efeito, a Fidelidade procura candidatos com as características definidas no presente Regulamento e
que tenham como objetivo trabalhar o seu desenvolvimento no contexto de um desafio funcional na
Fidelidade.
Os candidatos ao Programa são responsáveis pela veracidade, completude e correção da informação
transmitida à Fidelidade no âmbito do Programa, informação essa que será usada para análise e validação
dos resultados da sua participação no mesmo.
A participação no Programa implica a aceitação total e sem reservas dos termos e condições do presente
Regulamento.
2. Candidatos
São elegíveis, como candidatos ao Programa, doravante “Candidatos”, jovens até aos 26 anos (inclusive),
com:
a) Licenciatura e/ou Mestrado (com a parte curricular concluída ou a concluir até 31 de agosto de
2017),
b) Nas seguintes áreas: Economia, Gestão, Engenharias, Finanças ou Matemática.
3. Apresentação das candidaturas
As candidaturas são individuais e deverão ser apresentadas através de:
1.

Registo no Microsite "Pensas Maior? 2017", disponível em http://programatrainees.pt/, com o
preenchimento ou confirmação dos dados constantes do formulário de candidatura; e

2.

Resposta ao Desafio em vídeo – Ilustra a forma como vês o tema Pensar Maior.

Apenas são consideradas elegíveis candidaturas que completem ambas as ações acima descritas.
A apresentação da candidatura implica a aceitação integral e sem reservas do presente Regulamento,
bem como a autorização expressa para a verificação da autenticidade das informações prestadas.
4. Avaliação das Candidaturas e Processo de Seleção
A avaliação das candidaturas será efetuada a exclusivo critério da Fidelidade.

As candidaturas serão objeto de uma análise prévia para verificação das condições formais de
elegibilidade dos Candidatos, sendo, desde logo, excluídos os que não cumpram as condições de
candidatura
Após a análise prévia das candidaturas, os Candidatos admitidos poderão ser convidados a participar nas
etapas subsequentes e eliminatórias do processo de avaliação:
3.

Assessment Day, visando a avaliação de competências e do potencial dos candidatos;

Os candidatos selecionados após esta fase serão convidados a participar no:
4.

Painel Fidelidade, para avaliação de competências de análise, apetência pelo negócio e
conformidade com a organização e área funcional.

Os candidatos excluídos serão informados, por correio eletrónico, de que as respetivas candidaturas não
prosseguem para seleção no âmbito do Programa.
5. Integração de Trainees
Os candidatos selecionados no âmbito do Programa serão convidados a ingressar numa das empresas do
Grupo Fidelidade, enquanto Trainee.
6. Propriedade Intelectual
A Fidelidade reserva-se o direito de usar as ideias, conceitos e desenvolvimentos resultantes das
candidaturas ao presente Programa.
Os Candidatos concedem à Fidelidade, irrevogavelmente, sem qualquer limitação e para os fins que
entenda por convenientes, autorização para utilizar informação extraída ou relativa às candidaturas
apresentadas.
7. Privacidade e Proteção de Dados
Os dados pessoais disponibilizados no âmbito do Programa serão processados e armazenados
informaticamente pela Fidelidade e destinam-se ao seu uso exclusivo, no âmbito do presente Programa.
Os dados serão conservados de forma a permitir a identificação dos titulares até ao termo do Programa.
A Fidelidade garante o direito de consulta, acesso, retificação, atualização ou eliminação dos dados
pessoais disponibilizados no âmbito do presente Programa, mediante comunicação, para o efeito, por
carta registada dirigida a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., - Largo do Calhariz, n.º 30, 1200-086
Lisboa, ao cuidado da Direção de Pessoas e Organização.
8. Exclusão de Responsabilidade
A Fidelidade não é responsável, em caso algum:
a) Por perdas ou danos imputáveis a terceiros que possam afetar a apresentação da candidatura;
b) Por eventuais danos ou prejuízos resultantes da exclusão ou rejeição da candidatura;
c)

Por transmissões eletrónicas incompletas ou que tenham sofrido falhas, bem como por falhas
técnicas de qualquer tipo, incluindo, mas não limitadas a, mau funcionamento de qualquer rede,
hardware ou software ou indisponibilidade do serviço de acesso à Internet;

d) Pela impossibilidade de proceder à avaliação da candidatura devido a incorreção ou
incompletude dos dados transmitidos ou à impossibilidade de contacto, por qualquer motivo que
seja, com os Candidatos.
9. Exclusão de Candidatos
A Fidelidade reserva-se o direito de excluir do Programa, de forma imediata e sem aviso prévio, o
Candidato que:
a) Viole ou haja suspeita de ter violado alguma das disposições do presente Regulamento;
b) Utilize o Programa com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos;
c)

Manipule, modifique, elimine ou suprima dados, programas ou sistemas informáticos associados
ao Programa;

d) Não respeite ou viole direitos de autor ou direitos de propriedade intelectual.
10. Concessão de direitos de imagem
Os Candidatos concedem, à Fidelidade, os direitos de uso de imagens suas capturadas em fotografia ou
filmagens de vídeo e submetidas à Fidelidade, no âmbito do Programa, bem como autorizam a sua
reprodução, publicação, alteração, uso ou reutilização nos meios digitais que a Fidelidade pretender usar,
por via direta ou indireta, para publicitar, anunciar ou promover as suas atividades ou outras iniciativas
relativas ao Programa, renunciando a qualquer remuneração, seja a que título for, nomeadamente, a
título de remuneração especial ou compensação suplementar, por toda e qualquer utilização que a
Fidelidade faça das imagens submetidas.
11. Disposições diversas
Todas as questões sobre a interpretação ou integração do presente Regulamento, bem como sobre os
termos e condições de avaliação e seleção das candidaturas serão analisados e decididos pela Fidelidade,
sendo a sua decisão final e irrecorrível.
A Fidelidade reserva-se o direito de, a todo o tempo e a seu exclusivo critério, suspender, alterar ou
cancelar o Programa, sem que daí possa advir qualquer responsabilidade.
A Fidelidade reserva-se o direito de alterar o presente Regulamento, sempre que tais alterações sejam, a
seu exclusivo critério, consideradas justificadas, sem necessidade de qualquer aviso, passando as novas
regras a vigorar após a sua divulgação.
Para quaisquer esclarecimentos ou em caso de necessidade de resolução de quaisquer questões
relacionadas com o Programa, os Candidatos poderão enviar um e-mail para: info@programatrainees.pt
.

