
Política de Privacidade do Programa de Bolsas de Estudo Huawei 

 

A Huawei Tech. Portugal – Tecnologias de Informação Lda. ( a "Huawei", "nós", "nos" e "nosso") 

respeita a sua privacidade. Por favor, leia este documento para saber mais sobre a nossa 

Política de Privacidade para o website do Programa de Bolsas de Estudo Huawei ("esta 

Política").  

 

Esta Política descreve como a Huawei trata os seus dados pessoais. Em particular, esta política 

esclarece sobre: 

 

1. Como tratamos os seus dados pessoais e para que finalidade 

 

2. Como protegemos os seus dados pessoais 

 

3. Como conservamos os seus dados pessoais 

 

4. Como quem partilhamos os seus dados pessoais 

 

5. Transferências internacionais dos seus dados pessoais 

 

6. Quais os seus direitos sobre os dados pessoais 

 

7. Atualizações a esta Política 

 

8. Como entrar em contato 

 

1. Como tratamos os seus dados pessoais e para que finalidade 

 

Dados pessoais são quaisquer dados que, isoladamente ou em conjunto com outros dados, 

possam ser utilizados para identificar ou tornar identificável uma pessoa singular. Os dados 

pessoais recolhidos neste âmbito incluem:  

 

Dados de identificação – nome e apelido, número de identificação e número de identificação 

fiscal; 

Dados de contacto - endereço postal e de e-mail, número de telefone; 

Dados sobre habilitações académicas e científicas, incluindo nome da instituição frequentada 

e certificados académicos; 

Dados sobre desempenho escolar; 

Dados bancários, incluindo o IBAN.   

 



Estes dados serão recolhidos para a finalidade exclusiva de gestão da atribuição das Bolsas de 

Estudo Huawei.  

 

Qualquer candidato poderá recusar-se a facultar um ou mais dados pessoais ora descritos, 

contudo isso poderá levar a que a sua candidatura não seja considerada no âmbito do 

Programa de Bolsas de Estudo Huawei. 

 

2. Como protegemos os seus dados pessoais 

 

A segurança dos seus dados pessoais é importante para nós. Usamos medidas técnicas e 

organizatovas apropriadas para proteger os seus dados pessoais contra acesso, transmissão, 

uso ou alteração não autorizados, dano ou perda. Por exemplo, usamos mecanismos de 

proteção para evitar ataques e mecanismos de controlo de acesso para permitir apenas o 

acesso autorizado aos seus dados pessoais. Também oferecemos formação em segurança de 

informação e proteção de privacidade para os funcionários, para aumentar os seus 

conhecimentos sobre proteção de dados pessoais. A Huawei está empenhada em proteger os 

seus dados pessoais; no entanto, note que nenhuma medida de segurança é perfeita. 

 

Medidas idênticas de segurança serão adotadas pela entidade subcontratada pela Huawei no 

contexto deste Programa. 

 

3. Como conservamos os seus dados pessoais 

 

Os dados pessoais dos candidatos ao Programa de Bolsas de Estudo Huawei serão conservados 

pelo período de tempo necessário para atribuição e gestão, exceto nos casos em que outro 

período seja exigido pela legislação aplicável ou pelo exercício de direitos em contexto de 

processo judicial.  

 

Alguns dados (a saber, o nome do Titular, data da candidatura, termos e duração da Bolsa e 

dados pessoais potencialmente incluídos nos trabalhos e publicações finais), serão 

conservados durante 4 (quatro) anos a contar da data do início do Programa. 

 

4. Com quem partilhamos os seus dados pessoais 

 

Partilharemos os seus dados pessoais apenas no âmbito da gestão de atribuição do Programa 

de Bolsas de Estudo Huawei. Isto implica a sua divulgação aos nossos Parceiros no Programa, 

e aos membros do Júri do Programa, conforme o Regulamento em vigor, bem como à entidade 

subcontratada para o efeito.  

 



A Huawei poderá partilhar com demais Afiliadas do Grupo Huawei os dados estritamente 

necessários para efeitos de gestão de publicações e comunicações institucionais. 

 

Igualmente, a Huawei poderá partilhar os seus dados pessoais se exigido por lei, no âmbito de 

procedimento judicial ou a autoridades públicas e governamentais. Se a Huawei estiver 

envolvida num processo de reestruturação, fusão e aquisição, falência ou liquidação, os seus 

dados pessoais poderão ser divulgados em conexão com a transação.  

 

5. Transferências internacionais dos seus dados pessoais 

 

Caso a Huawei transfira dados para Afiliadas situadas fora do Espaço Económico Europeu, a 

Huawei adotará todos os mecanismos de salvaguarda para proteger os seus dados pessoais, 

incluindo a assinatura de contratos-padrão aprovados pela Comissão Europeia. 

 

6. Quais os seus direitos sobre os dados pessoais 

 

A Huawei garante aos candidatos o exercício dos seus direitos sobre os dados pessoais, como 

o direito de acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação do tratamento e 

portabilidade, de acordo com a legislação aplicável, assim como a prestação de todas as 

informações relevantes no contexto do tratamento dos seus dados pessoais 

 

Os candidatos poderão sempre efetuar uma reclamação para a Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (“CNPD”) caso considerem que existe um incumprimento das disposições legais 

relativas à proteção de dados por parte dos responsáveis pelo tratamento. 

 

7. Atualizações a esta Política 

 

A Huawei reserva-se o direito de atualizar ou alterar esta Política a qualquer momento. Iremos 

divulgar a mais recente Política de Privacidade nesta página. Se forem feitas alterações 

importantes à Política de Privacidade, poderemos notificá-lo através de diferentes canais, por 

exemplo, publicando um aviso no nosso website ou enviando-lhe uma notificação direta. 

 

8. Como entrar em contacto 

 

A Huawei poderá ser contactada, relativamente a quaisquer questões relacionadas com o 

tratamento de dados neste contexto e para esta finalidade, para o seguinte endereço: 

(privacy.pt@huawei.com). 

 

Última atualização: (13/12/2021) 

 


