AVISO DE PRIVACIDADE PARA SOLICITANTES E BENEFICIÁRIOS DE BOLSAS DE MESTRADO DO GRUPO
IBERDROLA
Data: 01-02-2019
A Iberdrola, S.A. e as empresas do seu grupo empresarial (qualquer delas, “Iberdrola”) se
compromete a proteger sua privacidade e lhe garante o cumprimento da legislação de proteção de
dados pessoais e, em concreto, que sua informação pessoal será tratada de forma lícita, leal e
transparente; conforme fins determinados explícitos e legítimos; somente no caso de ser adequada,
pertinente e limitada ao necessário em relação com o tratamento; exata e atualizada; de tal forma
que se permita a identificação do interessado unicamente durante o tempo do necessário para os
fins do tratamento; garantindo a sua segurança.
De acordo com o disposto na legislação vigente de proteção de dados pessoais, lhe informamos
sobre o tratamento 1 de seus dados pessoais facilitados ao realizar a sua petição de bolsa e entregar
toda aquela informação que estiver incluída na mesma e também acerca do tratamento de seus
dados pessoais no caso de ser o beneficiário da bolsa solicitada.
Você deve ler este aviso e, se for o caso, as suas atualizações, com o objetivo de saber a finalidade
do tratamento de seus dados pessoais e as circunstâncias do mesmo por parte da Iberdrola.
Quem é o responsável pelo tratamento de seus dados pessoais?
O Responsável pelo tratamento é a empresa do Grupo Iberdrola que convoca a bolsa com relação à
qual você faz a solicitação e a Iberdrola, S.A. é a companhia encarregada da gestão administrativa
interna global das bolsas do Grupo Iberdrola.
Dados de contato do Responsável pelo Tratamento:
•

IBERDROLA, S.A. (Plaza Euskadi 5, 48009 Bilbao, Espanha)
Delegado para a proteção de dados: dpo@iberdrola.com ou Tomás Redondo 1, 28033 Madri

•

IBERDROLA ESPAÑA S.A.U. (Plaza Euskadi 5, 48009 Bilbao, Espanha)
Delegado para a Proteção de Dados: dpo@iberdrola.es ou Tomás Redondo 1, 28033 Madri

•

IBERDROLA SERVIÇOS CORPORATIVOS. S.A. de C.V. (Boulevard Manuel Ávila Camacho 24, piso
19, Colonia Lomas de Chapultepec, Cidade do México 11000, México)

•

SCOTTISH POWER UK, PLC (1 Atlantic Quay, Glasgow G2 8SP, Escócia, Reino Unido)
Delegado para a Proteção de Dados: dataprotection_corporate@scottishpower.com ou 320
SAINT VINCENT STREET (SP HQ), GLASGOW, G2 5AD, SCOTLAND, UK

Qualquer operação ou conjunto de operações realizadas sobre dados pessoais, de forma automatizada ou não, como a
recolha, registro, organização, estruturação, conservação, adaptação ou modificação, extração, consulta, utilização,
comunicação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de habilitação de acesso, comparação ou interconexão,
limitação, supressão ou destruição.
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•

AVANGRID MANAGEMENT COMPANY (One City Center, 5th Floor, Portland Maine, 04101, USA)

•

AVANGRID SERVICE COMPANY (One City Center, 5th Floor, Portland Maine, 04101, USA)
Identity and contact details of the representative: IBERDROLA, S.A.

•

NEOENERGIA, S.A. (Praia do Flamengo, 78 – 3º andar, Flamengo/ Rio de Janeiro, CEP: 22210030)

Dos seus dados pessoais, quais são os que obtemos e tratamos?
Como solicitante da bolsa, os seus dados pessoais que podemos tratar são aqueles que você mesmo
inclui na petição e documentação anexa, bem como os resultados da sua avaliação como candidato
à bolsa.
Como beneficiário da bolsa, os seus dados pessoais que podemos tratar, além dos anteriores, são
as imagens compiladas no ato de entrega das bolsas, a informação de seguimento, os dados do
questionário que é realizado no final dos estudos, os resultados dos estudos efetuados e a
informação advinda da universidade correspondente.
Não se recolhe nenhum dado pessoal que não seja necessário conforme as finalidades do
tratamento informadas.
Como obtemos seus dados pessoais?
Você nos facilita seus dados pessoais através da informação que nos comunica na solicitação da
bolsa e, se for o caso, durante a realização do mestrado que é objeto da bolsa, caso seja beneficiário
da mesma.
Com que finalidades tratamos seus dados?
1. Como solicitante da bolsa, a informação que nos facilita terá o fim exclusivo de analisar a sua
adequação e poder realizar um processo de seleção para a possível concessão da bolsa solicitada
assim como para a realização de atividades de reporting internos.
2. Caso você seja o beneficiário da bolsa, os dados pessoais serão tratados conforme às seguintes
finalidades:
•
•
•
•

Garantir que o beneficiário cumpra os requisitos ao longo da duração da bolsa.
Fazer os pagamentos correspondentes como beneficiário da bolsa.
Publicação do nome e da imagem no site da Iberdrola, desde o qual poderão ser consultados
livremente pelo público com a finalidade divulgar quem são os beneficiários das bolsas.
Realização de atividades de reporting internos.

Os dados serão tratados somente para as finalidades mencionadas, não podendo os mesmos serem
tratados de forma ulterior para fins incompatíveis com os descritos. No caso de serem destinados
para fins que não sejam os explicados anteriormente, você receberá toda aquela informação
pertinente antes do novo tratamento.
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Qual é a legitimação para o tratamento de seus dados?
A base legal para o tratamento dos dados dos solicitantes é a aplicação das bases da Chamada para
a qual realizam a petição; no caso do beneficiário é a execução do contrato subscrito através da
carta de aceitação e o interesse legítimo da IBERDROLA, S.A. na gestão administrativa interna global
do Grupo.
Durante quanto tempo conservamos seus dados?
Os dados pessoais dos solicitantes das bolsas serão tratados durante a Chamada e durante os seis
meses seguintes à concessão da bolsa. Decorrido dito prazo, serão mantidos devidamente
bloqueados até a prescrição das possíveis ações legais associadas.
Os dados dos beneficiários das bolsas serão tratados durante o período de utilização da bolsa e,
uma vez finalizado o mesmo, serão conservados bloqueados durante o prazo exigido legalmente
para a atendimento de possíveis responsabilidades oriundas do tratamento e durante o prazo de
prescrição das mesmas e de qualquer outra ação legal associada. Terminado o citado prazo, serão
suprimidos ou anonimizados, mantendo somente os dados necessários para o controle de acesso a
novas chamadas por parte de anteriores beneficiários.
Para quem serão comunicados os seus dados?
Os seus dados não serão comunicados a nenhum terceiro alheio à Iberdrola, S.A. e à empresa que
convoca a bolsa que você solicita.
Os seus dados poderão ser acessíveis por prestadores de serviços externos. Com todos eles
subscrevemos os contratos exigidos legalmente e que garantem o cumprimento de suas obrigações
como subcontratantes.
Do mesmo modo, os seus dados poderão ser facilitados a outras empresas do Grupo Iberdrola
quando o país onde se ministre o mestrado da bolsa não esteja no mesmo país onde está domiciliada
a empresa do Grupo Iberdrola que concede a bolsa. Ditos países podem estar fora do Espaço
Econômico Europeu, o que significa uma transferência internacional de dados sujeita a certos riscos
para a sua privacidade em função da ausência de uma decisão de adequação e de garantias
suficientes.
Quais são seus direitos?
Você tem o direito de acessar seus dados pessoais que são objeto de tratamento, assim como
solicitar a retificação dos dados inexatos ou, se for o caso, solicitar sua supressão quando os dados
já não forem necessários para os fins que foram recolhidos, além de exercer o direito de oposição e
limitação ao tratamento e de portabilidade dos dados.
Você poderá apresentar as suas petições de exercício de direitos, de forma gratuita e
impreterivelmente com uma cópia do seu documento de identidade em
candidatedataprotection@iberdrola.com
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No caso de não ter ficado satisfeito com o exercício de seus direitos, você pode apresentar uma
reclamação perante a Agência Espanhola de Proteção de Dados ou a autoridade de controle
competente.
Segurança da informação
Implementamos as medidas técnicas necessárias com o objetivo de proteger seus dados e a
informação contra perdas acidentais, acesso, uso e divulgação não autorizados. Porém, apesar da
implementação diligente de tais medidas, o usuário deve saber que as medidas de segurança não
são inexpugnáveis. As empresas do Grupo Iberdrola não são responsáveis pelas atuações de
terceiros que, vulnerando ditas medidas, acessem os mencionados dados e informação.
Já estabelecemos procedimentos perante qualquer incidente de segurança de dados.
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