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Política de Dados Pessoais UE 

A Amkor Technology, Inc., com a sua sede em 2045 East Innovation Circle, Tempe, 
Arizona 85284, EUA, e as suas subsidiárias, incluindo a Amkor Technology Euroservices, 
SAS., Amkor Technology Holding B.V., Germany, Amkor Technology Holding B.V. e Amkor 
Technology Portugal, S.A. (coletivamente, "Amkor"), estão empenhadas em garantir a 
privacidade e segurança dos Dados Pessoais dos funcionários, clientes, fornecedores e 
visitantes. Esta Política explica como usamos os Dados Pessoais que recolhemos sobre si, 
com quem os partilhamos, os direitos que tem relativamente aos Dados Pessoais que 
detemos sobre si e os procedimentos que temos para salvaguardar os seus Dados 
Pessoais. 

O termo "Dados Pessoais" como utilizados nesta Política significa qualquer informação 
relacionada consigo e através da qual é ou possa ser identificado, tal como o seu nome, 
informações de contacto, endereço de e-mail, dados de início de sessão, informações da 
conta bancária, etc. 

1. Como são os Dados Pessoais obtidos e como são utilizados? 

Recolhemos e guardamos os Dados Pessoais que nos dá. Os Dados Pessoais são 
recolhidos de (a) relações laborais, (b) clientes e fornecedores do decorrer das atividades, 
(c) visitantes às nossas instalações, websites, eventos e (d) aqueles que ligam para a 
nossa linha de apoio à conformidade. As seguintes subsecções abrangem informações 
específicas de cada um dos grupos de onde são recolhidos os Dados Pessoais e explicam 
como usamos os Dados Pessoais. Vamos apenas usar os seus Dados Pessoais para os 
fins para os quais os recolhemos. 

a. Funcionários 

Em relações laborais, os Dados Pessoais podem ser processados, se necessário, para 
iniciar, efetuar e terminar uma relação laboral. Durante o processo de candidatura, fornece 
Dados Pessoais que são usados por nós para tomar uma decisão de contratação. Após a 
contratação, serão recolhidos Dados Pessoais adicionais como parte das sua receção 
inicial, de modo a receber os seus benefícios e os da sua família, e nas interações diárias 
durante o dia de trabalho. Estes dados são usados relativamente a várias atividades 
relacionadas com o emprego, incluindo: 

• atribuição de pessoal (por exemplo, planeamento de número de pessoal, 
recrutamento, transferência, despedimento, planeamento de sucessão); 

• funções como expatriado ou em destacamento; 
• planeamento e desenvolvimento organizacional e gestão da força de trabalho; 
• planeamento e administração orçamental; 
• planeamento e administração de compensação, salários e benefícios (por exemplo, 

salário, retenção na fonte, equalização de impostos, prémios, seguros, pensão, 
contas de reforma, programas de bem-estar); 

• desenvolvimento da força de trabalho, educação, formação e certificação; 
• verificações de antecedentes; 
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• gestão do desempenho; 
• resolução de problemas (por exemplo, avaliações internas, reclamações), 

investigações internas, auditoria, conformidade, gestão de risco; 
• autorizar, conceder, administrar, monitorizar e terminar o acesso a ou uso de 

sistemas, instalações, registos, propriedade e infraestruturas da Amkor; 
• fotos de funcionários para crachás de identificação, perfis de sistemas e 

organogramas mundiais, regionais e de grupo; 
• viagem de negócios (por exemplo, aluguer de automóveis, voos comerciais, 

alojamento); 
• gestão de despesas (por exemplo, cartão de empresa, administração de despesas e 

atribuição de autoridade, compra); 
• gestão de projeto; 
• comunicação de conflito de interesses; 
• comunicações de funcionários; 
• acordos de trabalho flexível; 
• comunicação de ferimentos e doenças relacionados com o trabalho; 
• monitorização e vigilância para acesso e segurança de instalações; 
• procedimentos legais e investigações governamentais, incluindo a preservação de 

dados confidenciais; 
• como necessário ou expressamente autorizado por leis ou regulamentos aplicáveis 

à nossa empresa de forma global ou por agências governamentais que 
supervisionam a nossa empresa de forma global. 

Em certas circunstâncias, podemos solicitar que providencie um consentimento específico 
(através de meios adequados e permitidos) para a recolha, utilização e divulgação de 
Dados Pessoais para alguns destes efeitos. 

b. Clientes e Fornecedores 

Enquanto cliente ou fornecedor, pode providenciar Dados Pessoais no decorrer da sua 
relação comercial connosco. Estes Dados Pessoais podem ser providenciados em pessoa 
ou através de comunicação eletrónica. Os Dados Pessoais que nos providencia são 
usados para responder aos seus pedidos, notificá-lo sobre alterações de produtos, 
encomendas e entregas, emissão de ordens de compra, confirmação de pedidos, faturas e 
pagamento, personalização das suas interações connosco, providenciar materiais ou 
ofertas e comunicar consigo. 

Tais Dados Pessoais podem compreender o seu endereço IP, nome próprio e apelido, o 
seu endereço postal e e-mail, o seu número de telefone, o título do seu cargo, dados para 
redes sociais, as suas áreas de interesse, interesse nos nossos produtos e serviços e certa 
informação sobre a empresa para que trabalha (nome e endereço da empresa), bem como 
Dados Pessoais sobre o tipo de relação que existe entre a Amkor e o leitor. Os Dados 
Pessoais que nos providencia são usados para responder aos seus pedidos, notificá-lo 
sobre produtos, personalizar as suas interações connosco, melhorar as nossas ofertas, 
providenciar-lhe materiais e ofertas e trabalhar consigo. 
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Se visitar uma instalação, website ou evento Amkor, poderá ser recolhida informação 
adicional sua enquanto Visitante (ver em baixo). 

c. Visitantes 

Ao visitar uma instalação, a sua imagem poderá ser registada por câmaras de segurança. 
Também poderá de ter de divulgar a sua identidade, propósito e informação de contacto 
como parte do processo de check-in durante a sua visita. Se estiver a entrar em zonas 
sensíveis, também poderá ter de assinar um acordo de não divulgação ou reconhecer, por 
escrito, certas regras sobre o seu acesso. 

Podemos recolher, registar e analisar Dados Pessoais de visitantes ao website. Podemos 
registar o seu endereço IP e usar cookies. Podemos adicionar informação recolhida através 
de atividades de visualização de página. Adicionalmente, podemos recolher e processar 
quaisquer Dados Pessoais que nos entregue voluntariamente em formulários dos nossos 
websites, tal como quando envia uma questão, participa em certas promoções, preenche 
um inquérito, obtém acesso a informação específica ou se registar numa lista de e-mails 
para receber comunicados de imprensa, lançamento de produtos, informação de 
investidores ou outras comunicações. Se comentar em publicações de redes sociais, 
podemos recolher informação publicamente disponível sobre si nessas mesmas redes. 

Enquanto participante num evento, poderá dar-nos informação tal como o seu nome, 
endereço, número telefónico, endereço de e-mail, informação laboral, informação de 
candidatura, ideias para novos projetos ou candidaturas e os seus interesses de compra. A 
informação que nos providencia é usada para responder aos seus pedidos, notificá-lo 
sobre produtos, personalizar as suas interações connosco, melhorar as nossas ofertas, 
providenciar-lhe materiais ou ofertas e comunicar consigo. 

d. Utilizadores da Linhas de Apoio 

Ao ligar para a nossa Linha de Apoio para comunicar um problema ético ou de 
conformidade, poderá dar-nos Dados Pessoais tais como o seu nome, endereço, número 
de telefone, endereço de e-mail e informação laboral. Os Dados Pessoais que nos indica 
são usados para investigar e responder à sua comunicação. 

2. Base Legal 

Vamos processar os seus Dados Pessoais se, e na medida em que a lei aplicável 
providencie uma base legal para o fazer. Assim, vamos apenas processar os seus Dados 
Pessoais: 

• se tiver dado o seu consentimento; ou 
 

• se necessitarmos dos mesmos para efetivarmos o contrato que realizámos consigo; 
ou 

 
• se necessitarmos dos mesmos para cumprir uma obrigação legal; ou 
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• se nós (ou um terceiro) tivermos um interesse legítimo, que não seja ultrapassado 
pelos seus interesses ou direitos e liberdades fundamentais. 

 
3. A Amkor partilha os Dados Pessoais com quem? 

Ao usar os seus Dados Pessoais para os efeitos e com a base legal acima descrita, 
poderemos de ter de os partilhar com outros escritórios Amkor e entidades Amkor em todo 
o mundo, bem como com outros fornecedores e prestadores de serviços com quem 
trabalhamos. Também poderemos de ter de partilhar os seus Dados Pessoais com 
reguladores, instituições públicas, tribunais ou outros terceiros. 

Para os efeitos descritos acima, poderemos ter de transferir os seus Dados Pessoais do 
Espaço Económico Europeu (EEE) para um escritório Amkor ou terceiro fora do EEE e 
numa jurisdição que não seja sujeita a uma decisão de adequação pela Comissão 
Europeia. Vamos sempre garantir que existe uma base legal para a dita transferência de 
dados, para que os seus Dados Pessoais sejam tratados de forma que esteja de acordo 
com, e respeite, as leis dos EUA e outras leis e regulamentos aplicáveis sobre proteção de 
dados. Um método de salvaguarda relevante pode ser a colocação em vigor de cláusulas 
contratuais padrão da UE. Se necessitar de mais informação sobre isto e desejar receber 
uma cópia das salvaguardas em vigor, pode solicitá-lo através do 
Brenda.Perry@amkor.com. 

4. Como são dos meus Dados Pessoais protegidos? 

Estamos comprometidos com a proteção dos seus Dados Pessoais contra o acesso não 
autorizado e o processamento ou divulgação ilegítima, bem como a perda, modificação ou 
destruição acidentais. Esforçamo-nos para garantir que são mantidos atualizados e e são 
recolhidos de forma justa apenas para efeitos comerciais e legais. Os seus Dados 
Pessoais não serão comunicados informalmente, guardados de forma não protegida ou 
mantidos durante mais tempo do que o necessário para satisfazer as necessidades legais 
e comerciais. 

Enquanto empresa global, a Amkor continua a determinar que podem ser conseguidas 
importantes eficiências empresariais ao consolidar informação em bases de dados 
centralizadas e sistemas localizados em servidores terceiros nos Estados Unidos e 
servidores detidos pela Amkor em instalações em todo o mundo. Todos os servidores 
usados pela Amkor estão fisicamente protegidos.  Os dados armazenados ou em 
movimentação são codificados sempre que necessário, e os dados são guardados num 
formato codificado. Implementamos medidas de segurança de rede para monitorizar e 
proteger os dados eletrónicos contra ciberataques e violações de dados. Quaisquer 
documentos em papel contendo Dados Pessoais são protegidos de forma física e são 
desfeitos no momento da eliminação. 

Os nossos websites têm medidas de segurança adequadas em vigor para proteger contra 
a perda, utilização indevida e alteração da informação. Utilizamos Secure Sockets Layer 
(SSL) de 128-bit sempre que necessário para codificar informação sensível. Se o seu 
navegador não suporta codificação a 128-bit, os nossos servidores podem aplicar SSL de 
40-bit. 

mailto:DPO@amkor.com
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5. Quanto tempo vai a Amkor reter os meus Dados Pessoais? 

Vamos reter os seus Dados Pessoais tanto tempo quanto necessário para satisfazer os 
efeitos para os quais foram recolhidos e processados, incluindo os efeitos de satisfazer 
quaisquer requisitos legais, regulatórios, contabilísticos ou de comunicação ou outros fins 
empresariais legítimos. 

Para determinar o período de retenção adequado para os seus Dados Pessoais, temos em 
consideração a quantidade, natureza e sensibilidade dos Dados Pessoais, o risco potencial 
da utilização ou divulgação não autorizada dos seus Dados Pessoais, os efeitos para os 
quais processamos os seus Dados Pessoais e se podemos conseguir esses propósitos 
através de outros meios, e os requisitos legais aplicáveis. 

Em algumas circunstâncias, podemos tornar os seus Dados Pessoais anónimos para que 
não possam ser associados a si, em cujo caso deixarão de ser Dados Pessoais. 

6. Os Seus Direitos em Relação aos Seus Dados Pessoais 

Pode sempre escolher não nos fornecer Dados Pessoais. Contudo, certos Dados Pessoais 
são necessários para que se relacione connosco enquanto candidato a emprego, 
funcionário, cliente, fornecedor, visitante ou utilizador da linha de apoio, e poderemos não 
providenciar todos ou alguns dos nossos bens ou serviços, realizar um contrato consigo ou 
enviar-lhe informação (de marketing) solicitada. 

Tem direitos enquanto indivíduo, os quais pode exercer sob determinadas circunstâncias 
relativamente aos Dados Pessoais que detemos sobre si. Estes direitos são: 

• solicitar o acesso aos seus Dados Pessoais (habitualmente conhecido como 
"pedido de acesso do titular dos dados") e solicitar certa informação em relação ao 
seu processamento; 

• solicitar a retificação dos seus Dados Pessoais;  

• solicitar a eliminação dos seus Dados Pessoais; 

• solicitar a restrição do processamento dos seus Dados Pessoais; 

• objetar ao processamento dos seus Dados Pessoais; 

• solicitar a transferência dos seus Dados Pessoais para outra entidade. 

Se desejar exercer algum destes direitos, contacte a nossa Responsável de Proteção de 
Dados através do Brenda.Perry@amkor.com. 

Adicionalmente, pode exercer o seu direito a apresentar uma queixa junto de uma 
autoridade de supervisão de um estado-membro da UE. 

 

mailto:DPO@amkor.com
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7. Direito a Retirar o Consentimento 

Caso tenha providenciado o seu consentimento para a recolha, processamento e 
transferência dos seus Dados Pessoais, tem o direito a retirar total ou parcialmente o seu 
consentimento. Para retirar o seu consentimento, contacte a nossa Responsável de 
Proteção de Dados através do Brenda.Perry@amkor.com. Assim que tivermos recebido a 
notificação de que retirou o seu consentimento, não vamos continuar a processar a sua 
informação para o(s) efeito(s) para o(s) qual(ais) deu o seu consentimento, exceto se 
existirem fundamentos legítimos para mais processamento, os quais anularão os seus 
interesses, direitos e liberdades ou para o estabelecimento, exercício ou defesa de 
reivindicações legais. No caso de termos processado os seus Dados Pessoais para efeitos 
de marketing direto, tem o direito a objetar-se a qualquer momento, em cujo caso não 
iremos continuar a processar os seus Dados Pessoais para tais efeitos de marketing. 

8. Taxas 

No geral, não terá de pagar um taxa para exercer qualquer um dos seus direitos individuais 
mencionados nesta Política. Contudo, podemos cobrar uma taxa razoável se o exercício 
dos seus direitos individuais não tiver fundamento ou for excessivo. Alternativamente, 
podemos recusar cumprir o pedido em tais circunstâncias. 

9. Sem Tomada de Decisão Automática 

Não aplicamos técnicas de tomada de decisão automática ou de caracterização. 

10. Responsável pela Proteção de Dados 

Temos um Responsável pela Proteção de Dados que é responsável por assuntos 
relacionados com a privacidade e proteção de dados. Se tiver quaisquer questões ou 
preocupações sobre o nosso tratamento dos seus Dados Pessoais, envie a Brenda Perry 
um e-mail, através do  Brenda.Perry@amkor.com. 

11. Alterações à Nossa Política 

A nossa Política pode ser, ocasionalmente, alterada. Consulte o nosso website 
frequentemente para ver as alterações recentes. Exceto se indicarmos o contrário 
expressamente, a nossa Política atual aplica-se a toda a informação que temos sobre si. 

12. Contacte-nos 

Se tiver quaisquer questões adicionais relativamente aos dados que recolhemos, ou como 
os usamos, contacte a nossa Responsável de Proteção de Dados por e-mail através do 
Brenda.Perry@amkor.com. 
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