
Política de privacidade 
Este sítio é propriedade da STELLANTIS NV, com sede em 
Amesterdão (Países Baixos) e sede social em Taurusavenue 1, 
2132 LS, Hoofddorp, Países Baixos. 

O site Web contém o portal de emprego STELLANTIS.  

Se selecionar uma oferta de emprego, a entidade jurídica 
STELLANTIS responsável pelo tratamento de dados pessoais no 
âmbito do processo de recrutamento selecionado fornecerá uma 
declaração de respetiva privacidade.  

Leia atentamente esta política antes de usar este site porque ela 
explica como processaremos seus dados pessoais (os "dados"). O 
uso deste site indica que você aceita esta política. 
Tipos de dados processados 

Preocupamo-nos com a tua privacidade. Recolhemos e 
processamos vários tipos de dados através deste site.  

Isso inclui: 

• Informações que você fornece quando solicita e usa os 
nossos serviços e o nosso site, como endereço de e-mail 

• Informações de que precisamos ao relatar um problema com 
o nosso site (navegando dados como endereço IP, local - 
país -, informações sobre páginas visitadas pelo usuário no 
site, tempo de acesso no site, tempo de navegação em cada 
página, análise do fluxo de cliques. Embora a Stellantis não 
recolha esta informação para a ligar a utilizadores 
específicos, é ainda possível identificá-los diretamente 
através dessa informação ou utilizando outra informação 
recolhida); 

• Informações recolhidas com cookies. Para obter mais 
detalhes, consulte o site Política de cookies. 

  

Links para sites de terceiros 



Os sites Web de terceiros acessíveis a partir deste site são da 
responsabilidade de terceiros.A  
Stellantis recusa toda a responsabilidade pelos pedidos e/ou pelo fornecimento de dados a sites Web 
de terceiros. 

Este site também pode conter iFrames contendo conteúdo de 
terceiros. A Stellantis não é responsável pelo conteúdo de 
terceiros apresentados no Quadro. As informações apresentadas 
no site são da exclusiva responsabilidade dos proprietários do site. 
Stellantis não tem controle ou responsabilidade pelo conteúdo de 
sites independentes e fornece esse conteúdo externo aos 
visitantes para sua conveniência. Portanto, quando você visita 
uma página contendo esse conteúdo, pode receber cookies 
desses sites de terceiros. Stellantis não controla a distribuição 
desses biscoitos. Consulte a política de cookies e a política de 
privacidade de terceiros para obter mais informações.  

Informações sobre o tratamento de dados pessoais 

Os seus dados serão processados para gerenciar e atender a sua 
solicitação e para fins gerais de administração pela Stellantis como 
controladora nos termos da legislação aplicável sobre proteção de 
dados, da seguinte forma: 

Informações sobre o tratamento de dados pessoais 

Categorias 
 de dados/dados 

(dados obrigatórios 
assinalados com *) Finalidades Base jurídica 

Identificação e 
contatos, se 
aplicável (endereço 
eletrônico*) 

・ Contato, 
comunicação e 
conformidade  

Finalidades relacionadas com a execução de um 
contrato ou relacionadas com fases, a pedido da 
pessoa em causa, antes da celebração de um 
contrato em conformidade com o artigo 6.o, n.o 1, 
alínea b), do Regulamento Geral sobre Proteção de 
Dados 

Informações 
recolhidas através 
de cookies 

Consulte Política de 
cookies para obter 
informações 
detalhadas 

Finalidades para as quais tenha dado o seu 
consentimento nos termos do artigo 6.o, n.o 1, 
alínea a), da RPDC, a menos que tenha exercido o 
seu direito de retirar o seu consentimento (artigo 
7.o, n.o 3, da RPDC) 

As rubricas assinaladas com um asterisco (*) são obrigatórias e 
constituem uma exigência contratual. Por conseguinte, é obrigado 



a fornecê-las. Se não fornecer estas informações, não poderemos 
satisfazer o seu pedido. 

Os dados podem ser processados em papel, por meios 
automatizados ou eletrónicos. 

  

Destinatários de Dados 

Os seus dados podem ser tratados por pessoas singulares ou 
coletivas que atuem em nome da Stellantis e com base em 
obrigações contratuais específicas estabelecidas em Estados-
Membros da UE ou em países terceiros.  

Revelamos seus dados pessoais para os fins listados abaixo aos 
seguintes destinatários: 

Destinatários de Dados 

Dados Finalidades Destinatários 

Endereço eletrnico, 
contatos, se 
fornecidos 

・ Comunicar e 
solicitar conformidade. 

Os seus dados serão divulgados às  
seguintes empresas e também aos seus 
respectivos  
prestadores de serviços (IT-) para apoiar a 
administração dos fins acima referidos: 
 
- PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de 
l'Europe, 78 300 Poissy, França 
 
  
 
- FCA ITALY S.p.A - c.so Agnelli, 200 - Torino, 
Itália - ITEM FCA S.P.A. - Via Plava, 80 - Torino, 
Itália. 
Revelamos os seus dados para a empresa do 
grupo Stellantis, se for necessário atender a sua 
solicitação. 

Os dados podem ser comunicados a terceiros para cumprimento 
de obrigações legais, execução de ordens das autoridades 
públicas ou exercício do direito da sociedade perante as 
autoridades judiciais. 

  



Transferência de dados fora da UE 

A Stellantis pode transferir os dados para países fora do Espaço 
Económico Europeu (EEE), nomeadamente armazenando-os em 
bases de dados geridas por entidades que atuem em nome da 
Stellantis, no âmbito das suas relações contratuais. A gestão de 
bases de dados e o tratamento de dados estão ligados às 
finalidades de tratamento, como acima referido, e são efetuados 
em conformidade com as regras comunitárias em matéria de 
proteção de dados e, se for caso disso, com as regras de proteção 
de dados de cada país. 

Quando os dados são transferidos para fora do EEE, a Stellantis 
deve utilizar todas as medidas contratuais adequadas para garantir 
uma proteção adequada dos dados, incluindo, nomeadamente, 
acordos baseados nas cláusulas contratuais-tipo adotadas pela 
Comissão da UE e, se necessário, medidas adicionais para regular 
a transferência de dados para fora do EEE.  

Para receber informações sobre as medidas de segurança acima 
mencionadas e obter uma cópia das mesmas, queira contactar-
nos por correio eletrônico privacyrights@stellantis.com. 

  

Ligações às redes sociais 

O nosso site inclui links para redes sociais. 

Para proteger os seus dados enquanto visitamos o nosso site, não 
usamos plug-ins sociais. Em vez disso, os links HTML são 
incorporados no site, permitindo um compartilhamento fácil em 
plataformas de mídia social. Vincular o link impede uma conexão 
direta a vários servidores de rede social quando abre uma página 
no nosso site. Clicar em um dos botões abre uma janela do 
navegador e direciona o usuário para o site do respectivo 
fornecedor de serviços, onde (após o login), por exemplo, você 
pode usar o botão "Como" ou "Partilhar".  

Para obter mais informações sobre a finalidade e o intuito do 
processamento de dados e o uso subsequente de seus dados pelo 
fornecedor e seus sites, assim como sobre os seus direitos e 
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possíveis configurações para proteger sua privacidade, consulte 
as informações de proteção de dados do respectivo fornecedor de 
serviços. 

  

Retenção de dados 

Os seus dados serão armazenados até que você cancele sua 
assinatura do serviço ou por um ano após a conclusão da 
solicitação. Uma vez concluído, será eliminado.  

  

Os seus direitos 

Como assunto legítimo, tem o direito de acesso, o direito de 
retificação, o direito de apagamento (direito a ser esquecido), o 
direito de restringir o tratamento, o direito à portabilidade dos 
dados, o direito de se opor ao tratamento de dados pessoais que 
lhe digam respeito, com base no artigo 6.o, n.o 1, alínea e), ou no 
artigo 6.o, n.o 1, alínea e), ou no caso de os dados pessoais 
serem tratados para fins comerciais diretamente em conformidade 
com a lei aplicável.  

Por favor, note-se que os direitos acima mencionados são 
limitados por lei e que, possivelmente, só nos devem ser 
respeitados em determinadas condições. 

Se pretender reivindicar os direitos acima mencionados, contacte-
nos por correio eletrónico em privacyrights@stellantis.com.  

Os dados pessoais podem ser atualizados por nós como 
controladora a qualquer momento (por exemplo, altere seu 
endereço).  

Para exercer o seu direito de apresentar queixa (artigo 77.º do 
Regulamento Geral da República), queira contactar a autoridade 
de controlo competente (Comissão Nacional de Proteção de 
Dados). 
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Alterações à Política de Privacidade 

A Stellantis reserva-se o direito de modificar, no todo ou em parte, 
a Política de Privacidade ou de atualizar o seu conteúdo (por 
exemplo, em resultado de alterações na legislação aplicável). 
Publicaremos todas as atualizações neste site. Portanto, você 
deve revisá-las periodicamente para ver as alterações na nossa 
Política de privacidade. 

  

Entre em contacto conosco 

STELLANTIS N.V.  

Taurusavenue Avenue 1 

Hoofddorp 2132 LS 

Países Baixos 

Pode entrar em contacto com o responsável pela proteção de 
dados em: 

dataprotectionofficer@stellantis.com.  
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