
Política de Privacidade e Política de Proteção de Dados Pessoais 

Esta declaração de garantia de privacidade de dados aplica-se especifica e exclusivamente ao 
Grupo Elevo e sua atividade. 
 
Tratamento de Dados Pessoais 
Através da nossa página web é possível, não só concorrer a vagas de emprego em aberto, 
como também submeter candidaturas espontâneas. A finalidade do tratamento de qualquer 
dado recolhido através da nossa página web, é única e exclusivamente para recrutamento e 
seleção de colaboradores para o Grupo Elevo nas diferentes geografias onde este opera. Os 
dados recolhidos neste âmbito são tratados pela Elevolution Engenharia, S.A. e pela(s) 
empresa(s) do Grupo que, em qualquer momento, tenham processos de recrutamento em 
aberto. 
 
Partilha de Dados Pessoais 
Na eventualidade do processo de recrutamento ser realizado por uma entidade externa, a 
Elevo garante que a mesma procede ao tratamento dos dados com igual rigor e 
confidencialidade, respeitando as políticas da Elevo e os normativos legais sobre a proteção 
de dados pessoais e segurança da informação. 
Com exceção da situação acima mencionada, a Elevo garante que estas informações não 
serão utilizadas em nenhuma lista com fins promocionais, via correio eletrónico ou 
telefónico, nem serão divulgados a qualquer outra organização ou empresa. A Elevo 
compromete-se a proteger a sua privacidade e a garantir o uso de tecnologia 
suficientemente eficaz para que a relação on-line seja cada vez mais segura e reforçada. 
 
Retenção de Dados Pessoais 
A Elevo manterá os dados pessoais dos candidatos e/ou colaboradores pelo tempo 
necessário à realização dos fins para os quais foram recolhidos, observando os tempos de 
conservação definidos pelas normas legais aplicáveis. No entanto, qualquer candidato 
poderá sempre, a qualquer momento, solicitar através do e-mail rh@elevogroup.com a 
atualização ou eliminação destes dados de forma permanente, devendo para tal mencionar 
no corpo do e-mail o seu nome (candidato externo) ou o seu número de identificação, caso 
tenha já saído da empresa. 
 
Cookies 
A Elevo utiliza cookies para monitorizar e analisar a utilização do seu website, permitindo 
proporcionar uma melhor experiência de navegação. 
Caso não consinta o seu uso, terá que configurar o seu browser para recusar a utilização dos 
mesmos. 
 
Se, por algum motivo, a Elevo sentir necessidade de atualizar a política de privacidade, 
informaremos os colaboradores e candidatos das devidas alterações. 
 
Sobre qualquer questão que tenha relativa a este compromisso, não hesite em contactar os 
serviços de Recursos Humanos através do e-mail rh@elevogroup.com. 
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