
Política de Privacidade do Programa de Bolsas de Estudo Huawei  

 

A Huawei Tech. Portugal – Tecnologias de Informação Lda. (“Huawei”) e a Associação DNS.PT 

(“.PT”), em conjunto, as Promotoras do Programa de Bolsas de Estudo Huawei ("nós", "nos" e 

"nosso") respeitam a sua privacidade. Por favor, leia este documento para conhecer a nossa 

Política de Privacidade do Programa de Bolsas de Estudo Huawei ("esta Política").  

 

Esta Política descreve como tratamos os seus dados pessoais no contexto da participação dos 

candidatos no Programa de Bolsas de Estudo Huawei. Em particular, esta política esclarece 

sobre: 

 

1. Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais 

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

3. Como protegemos os seus dados pessoais 

4. Como conservamos os seus dados pessoais 

5. Como quem partilhamos os seus dados pessoais 

6. Transferências internacionais dos seus dados pessoais 

7. Quais os seus direitos relativos aos dados pessoais 

8. Atualizações a esta Política 

9. Como entrar em contato connosco 

 

1. Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais 

As referências nesta Política de Privacidade à “Huawei”, referem-se à seguinte entidade: 

- Huawei Tech.portugal - Tecnologias de Informação, Lda, com sede na Avenida D. João II, 

Nº 51 B, 11º A 1990-085 Lisboa. Pessoa Colectiva/NIF 506909034. 

 

As referências nesta Política de Privacidade à “.PT”, referem-se à seguinte entidade: 

- Associação DNS.PT, com sede em Lisboa, na Rua Latino Coelho, 13 – 5.º Andar, 1050-

132 Lisboa, com o número de identificação fiscal 510.664.024. 

 

2. 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:  

 

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

identificação fiscal; 

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



c) Dados sobre habilitações académicas e científicas, incluindo nome da instituição 

frequentada e certificados académicos; 

d) Dados sobre desempenho escolar; 

e) Fotografia; 

f) IBAN (apenas aplicável aos Bolseiros). 

 

- A .PT apenas tratará os dados mencionados em a), b) e f) acima. 

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

Huawei. 

- Para que a sua candidatura seja considerada no âmbito do Programa de Bolsas de Estudo 

Huawei será necessário que o Candidato disponibilize todos os dados mencionado acima.  

- A lista com o nome, Curso e foto dos Bolseiros selecionados pelo juri independente será 

divulgada no website do Programa, em https://programadebolsashuawei.pt/. Estes dados 

poderão ser utilizados pelas Promotoras e pelos seus parceiros para a divulgação do Programa. 

 

2. Como protegemos os seus dados pessoais 

 

A segurança dos seus dados pessoais é importante para nós. A Huawei procura assegurar a 

confidencialidade, proteção e segurança dos dados pessoais dos Candidatos, através da 

implementação das medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os seus dados 

contra qualquer forma de tratamento indevido ou ilegítimo e contra qualquer perda acidental 

ou destruição desses dados. A Huawei implementou sistemas e equipas destinados a garantir 

a segurança dos dados pessoais tratados, criando e atualizando procedimentos que previnam 

acessos não autorizados, perdas acidentais e/ ou destruição dos dados pessoais, 

comprometendo-se a respeitar a legislação relativa à proteção de dados pessoais dos 

Candidatos e a tratar estes dados apenas para os fins para que foram recolhidos, assim como 

a garantir que estes dados são tratados com adequados níveis de segurança e 

confidencialidade. A Huawei utiliza diversos mecanismos para prevenir e mitigar, ataques à 

infraestrutura e aplicações que tratam os seus dados pessoais, incluindo mas não limitado a 

controlo de acessos, encriptação, monitorização de actividades, resposta a incidentes, entre 

outros.  

 

Medidas idênticas de segurança serão adotadas pela entidade subcontratada 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 das Bolsas, 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 das 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.  

 

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

procedimento judicial ou a autoridades públicas e governamentais.  

 

5. Transferências internacionais dos seus dados pessoais 

 

A Huawei poderá transferir os dados para Afiliadas situadas fora do Espaço Económico 

Europeu. Nesse caso, a Huawei adotará todos os mecanismos de salvaguarda para proteger os 

seus dados pessoais, incluindo a assinatura de contratos-padrão de transferências 

internacionais aprovados pela Comissão Europeia. A Huawei implementará as medidas 

necessárias e adequadas à luz da lei aplicável para assegurar o cumprimentos rigoroso das 

disposições legais relativamente aos requisitos aplicáveis a transferências internacionais, 

incluindo a continuidade de aplicação dos controlos de protecção supramencionados. 

 

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 informação, acesso, retificação, apagamento, oposição, limitação do tratamento, 

portabilidade e impedimento de processamento automatizado, de acordo com a legislação 

aplicável, assim como a prestação de todas as informações relevantes no contexto do 

tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Direito de Informação: 

O titular dos dados tem o direito a receber informações sobre os termos do tratamento dos 

seus dados pessoais aquando da recolha dos mesmos ou, se os dados não forem recolhidos 

junto do próprio titular, num prazo razoável após a sua obtenção dos dados pessoais, salvo 

exceções previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados. 



 

Direito de Acesso: 

O titular dos dados tem o direito de obter confirmação de que os dados pessoais são ou não 

objeto de tratamento e, se for o caso, direito de aceder aos seus dados pessoais, bem como às 

informações relativas às finalidades do tratamento, categorias de dados pessoais em questão, 

destinatários dos dados, prazo previsto de conservação, entre outras previstas no 

Regulamento Geral de Protecção de Dados. 

 

Direito de Retificação: 

O titular tem o direito de obter, a retificação ou atualização dos dados pessoais que lhe digam 

respeito. 

 

Direito ao Apagamento dos Dados: 

O titular tem o direito de obter o apagamento dos seus dados pessoais, dentro dos limites 

legalmente previstos. 

 

Direito à Limitação do Tratamento: 

O titular dos dados tem o direito de obter a limitação do tratamento, se se aplicar uma das 

condições previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 

Direito de Portabilidade dos Dados: 

O titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que 

tenha fornecido num formato estruturado, de uso corrente e legível. 

 

Direito de Oposição: 

O titular dos dados tem o direito de se opor, a qualquer momento, por motivos relacionados 

com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito, 

nomeadamente quando os seus dados sejam tratados para efeitos de comercialização direta. 

 

Direito de não ficar sujeito a decisões individuais automatizadas: 

O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada 

exclusivamente com base no tratamento automatizado dos seus dados pessoais, incluindo a 

definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente 

de forma similar. 

 

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 connosco 

 

As responsáveis pelo tratamento poderão ser contactadas, relativamente a quaisquer questões 

relacionadas com o tratamento de dados neste contexto e para esta finalidade, para os 

seguintes endereços: privacy.pt@huawei.com e epd@dns.pt. 

 

Última atualização: (25/11/2022) 
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