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I. Condições de utilização da aplicação para colabo radores oneGB 
da Groz-Beckert (Edição: janeiro de 2021) 

 

1. Âmbito de aplicação 

Os seguintes termos de utilização aplicam-se à utilização da App para colaboradores oneGB 
(em diante designada „oneGB“). A oneGB é uma plataforma móvel de comunicação e 
aplicação através da qual a Groz-Beckert e / ou colaboradores podem partilhar informação e 
serviços. 

A utilização da oneGB é facultativa e só ocorre com o seu consentimento. 

Como “colaboradores” são denominados os utilizadores que podem ler, comentar ou fazer 
likes / curtir publicações, participar em chats e utilizar os serviços da app. 

"Editores" são aqueles utilizadores que publicam conteúdo na oneGB. 

2. Registo e criação da conta de utilizador 

A aplicação oneGB está disponível a título gratuito como aplicativo „Limeade ONE“ no iOS 
App Store (Apple) ou no Google Play Store (Android). 

A oneGB pode ser instalada em vários dispositivos (p. ex.  smartphone, tablet, portátil), quer 
sejam propriedade da Groz-Beckert ou nos seus dispositivos móveis particulares 
(smartphone, tablet, portátil). Para além disso, a plataforma pode ser  utilizada através de 
um Browser (Internet Explorer). 

Pode instalá-la em vários dispositivos de propriedade da Groz-Beckert (por exemplo 
smartphone, tablet, portátil), em dispositivos móveis particulares (por exemplo smartphone, 
tablet, portátil) ou pode acedê-la através do Browser.  

Para iniciar a sessão pela primeira vez, deve introduzir o seu endereço de e-mail Groz-
Beckert e a respetiva palavra-passe do Windows. Para iniciar o aplicativo, ser-lhe-á 
solicitado a definir um PIN de quatro dígitos ou dados biométricos para o acesso. 

3. Descrição dos serviços 

A oneGB oferece as seguintes funções: 

3.1 Comunicação  

3.1.1 A Groz-Beckert utiliza a oneGB para a disponibilização unilateral de notícias, 
informações, comunicados, ofertas de emprego, eventos, etc. aos colaboradores, assim 
como para pequenos inquéritos.  

3.1.2 Oferece a possibilidade de comunicar com outros utilizadores da App usando a função 
chat, e permite comentar ou fazer o like/ curtir nos conteúdos. Com a função „partilha“ pode 
reencaminhar as publicações.  
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3.1.3 Os editores selecionados estão autorizados a utilizarem o serviço de comunicação e 
poderão publicar conteúdos e novos artigos na oneGB.   

3.2 Self Service dos colaboradores (ESS) 

A Groz-Beckert concede-lhe acesso ao denominado „Employee Self Service“. 

Permissão de acesso aos seus dados pessoais (como por exemplo, saldos de férias, recibo 
de vencimento, etc.). Para além disso pode, através da função “Employee Self Service” 
proceder à introdução e atualização relativamente aos seus dados pessoais (alteração da 
morada, informação agregado familiar etc.). Estas entradas serão transferidas 
automaticamente para o sistema SAP da Groz-Beckert. Estas funções estarão gradualmente 
disponíveis. 

 

4. Regras de conduta 

4.1 A utilização da oneGB não pode resultar em qualquer interrupção do seu trabalho. Por 
isso é recomendável que utilize a App nos seus tempos de pausa nos computadores 
existentes ou nos locais autorizados. 

4.2 Não podem ser postados e comentados artigos com o seguinte conteúdo:  

(i) Conteúdos puníveis por lei como incitação ao ódio, insulto, difamação, ameaça; 

(ii) Conteúdos considerados pornográficos, obscenos, perturbadores, sexistas, 
discriminatórios ou de qualquer outra forma ofensivos; 

(iii) Descrições não objetivas e falsas /não verdadeiras; 

(iv) Conteúdos anticonstitucionais, extremistas, racistas ou xenófobos ou conteúdos 
provenientes de grupos proibidos; 

(v) Conteúdos que interfiram com os direitos de terceiros (em particular direitos pessoais, 
direitos de autor, direitos de marca comercial, direitos de patente). Na utilização de 
fotografias deve ser dada especial atenção aos direitos do fotógrafo e aos direitos da pessoa 
retratada; 

(vi) Bullying. 

4.3 Os redatores redigem e comentam novos artigos/ publicações e conteúdos durante o 
horário de trabalho acordado e cumprem a legislação sobre o tempo de trabalho.  

4.4 Relativamente a cada interação na oneGB, você fica visível como colaborador e também 
como redator com o seu nome e apelido. 

4.5 Não é permitido publicar dados pessoais de terceiros na oneGB sem o consentimento 
destes, aplicando-se esta proibição a textos com dados pessoais e/ou com imagens. 

4.6  Não é permitido copiar e reencaminhar mensagens e imagens publicadas pela Groz-
Beckert na oneGB, para utilização fora da oneGB, uma vez que também aqui devem ser 
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observados os direitos de autor. 
 

5. Consequências em caso de infração das regras de conduta 

Responsabilidade pelos conteúdos inseridos pelos ut ilizadores  

5.1 O colaborador está ciente que é o único responsável pelo conteúdo por ele inserido na 
oneGB, isentando por isso a Groz-Beckert de todas as reivindicações que outros utilizadores 
ou terceiros reclamem da Groz-Beckert pela violação dos seus direitos devido a conteúdos 
ou informações publicados por este colaborador. 

5.2 A Groz-Beckert reserva-se o direito de eliminar de imediato os conteúdos ou 
comentários ilegais e pode bloquear a utilização da oneGB para o respetivo colaborador ou 
redator.  

5.3 Pode contactar-nos a qualquer momento se detetar conteúdos impróprios (ver ponto 4.4) 
e denunciar estas situações a oneGB@groz-beckert.com. 

 
6. Credenciais de acesso 

6.1 Os dados de acesso (PIN ou dados biométricos) não podem ser transmitidos pelo 
colaborador a outros. O colaborador é responsável por qualquer utilização indevida dos seus 
dados de acesso originada pela sua conduta e, na sequência disso, pela utilização indevida 
do seu acesso, desde que lhe seja imputada culpa. Assim que o colaborador tiver 
conhecimento que os seus dados de acesso chegaram a estar disponíveis a terceiros, é 
obrigado a alterá-los.  

6.2 O acesso é intransmissível e não pode ser cedido a terceiros.   

6.3 Em caso de saída de um colaborador da empresa, os dados de acesso serão eliminados 
após 45 dias. 
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II. Declaração sobre a Proteção de Dados para o tra tamento dos 
seus dados pessoais na aplicação oneGB  

(Edição: janeiro de 2021) 

 

Introdução   

A Groz-Beckert KG (doravante: "Groz-Beckert", "nós") opera a aplicação para os 
colaboradores oneGB (doravante "oneGB") para oferecer-lhe a si, como colaborador(a) da 
Groz-Beckert, um acesso mais fácil e rápido às informações da empresa.  

Para além disso, poderá com a app utilizar, por exemplo, as seguintes funções: 
 

• Conversar (chat) com colegas (indivíduos ou grupos) 
• Curtir (like) e comentar as os contributos 
• Ler e descarregar dados do sistema de gestão RH de SAP (por exemplo, recibo de 

vencimento, seu calendário de férias) 
• Alterar e transmitir dados do sistema de gestão RH de SAP (por exemplo, endereço, 

dados bancários) 
• Enviar pedidos relativamente à sua relação contratual de trabalho (por exemplo, 

solicitação de férias) 

A utilização da oneGB é voluntária e somente possível com o seu consentimento. 

1. Quem é responsável pelo tratamento e quem é o Re sponsável pela Proteção 
de Dados?  

Responsabilidade pelo tratamento:  

Groz-Beckert KG 
Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland 

Responsável pela Proteção de Dados da Groz-Beckert KG e contactos:   

Inga Pape-Lercher 
Telefon: +49 7431 10 2919 
Fax: +49 7431 10 62919 

E-Mail: data.protection@groz-beckert.com. 

Responsável pela Proteção de Dados da Groz-Beckert Portuguesa Unip.Lda. e contactos:   

Rita Silva 
Phone: +351 22 715 24 62 
Fax: +351 22 715 26 00 
rita.silva@groz-beckert.com 
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2. Âmbito de aplicação da Declaração de Proteção de  Dados  

Para efeitos do Regulamento Geral de proteção de dados, entende-se por dados pessoais  
todas as informações que se referem a uma pessoa singular identificada ou identificável.  

Por tratamento de dados pessoais o legislador entende atividades como 

• recolha e registo, 
• organização e estruturação, 
• conservação, 
• adaptação ou alteração, 
• recuperação, consulta, 
• utilização, 
• divulgação por transmissão, 
• difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, 
• comparação ou interconexão, 
• limitação, eliminação ou destruição de dados pessoais.  

 

3. Que categorias de dados são processados na oneGB , qual é a sua origem e 
quem tem acesso a esses dados? 

3.1 Dados necessários para a utilização da oneGB 

Dados-mestre do utilizador – Identidade do utilizad or  
Origem dos dados:   Gestão central de utilizadores (Active Directory) da Groz-Beckert KG 
Finalidade:   Controlo de acessos 
Direito de acesso:        Administrador do sistema da Groz-Beckert KG 

Dados-mestre do utilizador – Password/ palavra-pass e 
Origem dos dados: Gestão central de utilizadores (Active Directory) da Groz-Beckert KG  
Finalidade :                  Controlo de acessos 
Direito de acesso:        Você como titular de uma conta de utilizador (useraccount) na oneGB 

Dados-mestre do utilizador – Nome, apelido  
Origem dos dados: Gestão central de utilizadores (Active Directory) da Groz-Beckert KG  
Finalidade :                  Disponibilização de informação 
Direito de acesso:        Todos os utilizadores da oneGB 

Dados-mestre do utilizador – oneGB-PIN  
Origem dos dados:    Dados introduzidos por si  
Finalidade:                  Controlo de acessos  
Direito de acesso:        Você como titular de uma conta de utilizador (useraccount) na oneGB 

Dados de registo das aplicações programadas pela Gr oz-Beckert KG (Identidade do 
utilizador, designação da ação executada, data, hor a) 

Origem dos dados: oneGB gera estes dados em caso de erro 
Finalidade :                  Assegurar o bom funcionamento da aplicação 
Direito de acesso:        Administradores do sistema da Groz-Beckert KG e do fabricante 
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Dados de registo do fabricante da oneGB (informaçõe s do dispositivo  (versão do 
sistema operativo, informações sobre comunicações móveis, configurações do sistema 
operativo e configurações do sistema, tipo de browser, idioma do browser, endereço IP, país 
e fuso horário em que se encontra o seu dispositivo assim como páginas da plataforma que 
visualizou e durante quanto tempo bem como identificadores semelhantes)). Limeade 
consegue conectar algumas informações do dispositivo com a sua conta Limeade. 

 

Informações de aplicações móveis (dados de aplicati vos e dados gravados no seu 
dispositivo se tal for permitido pela configurações  do seu sistema operativo)  
Origem:       oneGB gera estes dados 
Finalidade:                 Assegurar o bom funcionamento da aplicação, desenvolvimento  
   contínuo da App 
Direito de acesso:      Administradores do sistema do fabricante 
Dados de registo do fabricante da aplicação oneGB –  Informações sobre o dispositivo 
(modelo), carimbo de data/ hora  
Origem:       oneGB gera estes dados 
Finalidade:                 Assegurar o bom funcionamento da aplicação, desenvolvimento  
   contínuo da App 
Direito de acesso:      Administradores do sistema do fabricante 

 

3.2 Dados - Socialmedia (a utilização ocorre por su a própria vontade) 

Informações sobre a pessoa (fotografia, contacto de  e-mail, designação da função, 
departamento, local, nº de telefone, idiomas, conhe cimentos específicos, habilitações, 
entre outros, outras informações sob a rubrica „Sob re a minha pessoa“)  
Origem:      Dados introduzidos por si 
Finalidade:                 Disponibilização de informação 
Direito de acesso:      Todos os utilizadores da oneGB 

Identificação „Gosto“ (Like) e comentários  
Origem:     Dados introduzidos por si 
Finalidade:                 Comunicação 
Direito de acesso:      Todos os utilizadores da oneGB 

Identificação conteúdos de chats / chats em grupo  
Origem:     Dados introduzidos por si 
Finalidade:                Comunicação 
Direito de acesso:      Parceiros de chat iniciais e adicionados a posteriori 

 

3.3 Serviços (a utilização ocorre por sua própria v ontade) 

Consultas ao Sistema de gestão de RH de SAP  (seu calendário de férias, recibos de 
vencimento, entre outros)  
Origem:      Sistema de gestão de RH de SAP  
Finalidade:                 Disponibilização de informação 
Direito de acesso:      Você como utilizador da oneGB 
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Atualização dos dados-mestre de RH de SAP (endereço , dados bancários, entre 
outras informações) 
Origem:      Dados introduzidos por si 
Finalidade:                 Disponibilização de informação 
Direito de acesso:      Você como utilizador da oneGB, departamento de RH 

Elaboração de pedidos (pedido de férias, entre outr os)  
Origem:      Dados introduzidos por si 
Finalidade:                 Procedimentos de autorização 
Direito de acesso:      Respetiva chefia 

Número contacto móvel para redefinição da palavra-p asse 
Origem:      Dados introduzidos por si 
Finalidade:                 Controlo de acessos 
Direito de acesso:      Administradores de sistema da Groz-Beckert KG 

Todos os dados são armazenados nos servidores do fabricante da oneGB.  Isto não se  
aplica expressamente aos dados do nosso sistema de gestão de RH de SAP. Aqui a oneGB 
acede apenas como ferramenta de exibição ao SAP.  

 

4. Em que base jurídica são processados os seus dad os? 

Processamos os seus dados em conformidade com as disposições do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados da UE (RGPD) e de todas as outras leis relevantes com base no seu 
consentimento, de acordo com o Art. 6º (1) alínea a) do RGPD. 
 

Observação especial relativamente à sua fotografia: 

As fotografias são adequadas para revelar categorias especiais de dados pessoais, como 
origem racial, religião ou dados sobre a saúde. O tratamento da fotografia sob tais aspetos 
não faz parte das finalidades da aplicação oneGB, no entanto, de acordo com o RGPD, 
outros requisitos se aplicam, razão pela qual processamos especificamente a fotografia com 
base no seu consentimento expresso de acordo com o Art. 9º (2) alínea a) do RGPD. 

5. Por quanto tempo os seus dados ficarão armazenad os? 

De acordo com os regulamentos de proteção de dados aplicáveis, não armazenamos os 
seus dados pessoais por mais tempo do que o necessário para os fins de tratamento 
mencionados acima ou até você revogar o seu consentimento. 

Se os dados não forem mais necessários para o cumprimento das finalidades são 
eliminados por nós regularmente, a menos que o seu armazenamento limitado seja exigido 
por lei, nomeadamente pelos seguintes motivos que exigem a conservação por mais tempo:  

Cumprimento das obrigatoriedades de arquivo do Direito Comercial e/ ou Fiscal: os prazos 
de arquivo, principalmente de acordo com os regulamentos dos Códigos Comercial e Fiscal, 
são de até 10 anos. 
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Obtenção de provas em caso de litígio judicial no âmbito da prescrição legal: os prazos de 
prescrição nos termos do Código Civil podem ser de até 30 anos, sendo que o prazo de 
prescrição regular ocorre após três anos.  

6. É obrigado(a) a disponibilizar os seus dados? 

A utilização da aplicação oneGB-App é voluntária. Sem o tratamento dos seus dados-mestre 
de utilizador e os dados de registo referidos no ponto 3, a App oneGB não pode ser 
utilizada.   

 

7. Os seus dados serão transferidos para um país te rceiro, fora da UE? 

Por motivos de desempenho, alguns dos seus dados também podem ser tratados nos 
centros de dados do fabricante fora da UE. O nível apropriado de proteção é garantido por 
um contrato com o fabricante.  

Os utilizadores oneGB podem estar residentes em países terceiros para os quais não existe 
uma Resolução de adequação da UE. Nesses casos, os seus dados podem estar em maior 
risco. Tenha isso em consideração ao partilhar dados. 

 

8. Que direitos de proteção de dados pode reivindic ar como titular dos dados? 

No âmbito do tratamento dos seus dados pessoais, o titular tem determinados direitos. Para 
mais informações, consulte as disposições correspondentes do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (constantes dos artigos 15.º a 21.º). 

8.1 Direito à informação e à correção 

Como titular, tem o direito de obter informações nossas sobre quais dos seus dados 
pessoais são tratados por nós. Caso estas informações (já) não estejam corretas, pode 
solicitar-nos  a sua correção e se a informação não estiver completa pode solicitar que a 
completemos. Se tivermos de transmitir os seus dados a terceiros, iremos informar de 
acordo com a legislação existente. 

8.2 Direito à eliminação 

Como titular dos dados, pode exigir a eliminação imediata dos seus dados pessoais, nas 
seguintes circunstâncias: 

• Se os seus dados pessoais não forem mais necessários para as finalidades para as 
quais foram recolhidos; 

• Se revogou o seu consentimento e se não houver outra base legal para o tratamento 
de dados; 

• Se se opuser ao tratamento e não houver motivos legítimos prioritários para o 
tratamento dos seus dados pessoais; 

• Se os seus dados pessoais forem tratados de forma ilegal; 
• Se os seus dados pessoais tiverem de ser excluídos para cumprir obrigações legais. 
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Queira por favor ter em atenção que, antes de eliminarmos os seus dados, temos de 
verificar se existe um motivo legítimo para o tratamento dos seus dados pessoais.  

8.3 Direito à limitação do tratamento  

Pode exigir de nós a restrição do tratamento dos seus dados pessoais por um dos seguintes 
motivos: 

• Se contestar a exatidão dos dados até que tenhamos tido a oportunidade de verificar 
a sua exatidão; 

• Se os dados forem processados ilegalmente, mas se em vez de eliminá-los apenas 
exige que a utilização dos dados pessoais seja restringida; 

• Se nós deixarmos de precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas se o 
titular ainda necessitar deles para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um 
direito num processo judicial;  

• Se se opôs ao tratamento e ainda não foi determinado que os interesses legítimos 
prevalecem aos seus.  

 

8.4 Direito à objeção 

O tratamento de dados ocorre com base no seu consentimento. Pode revogar qualquer 
consentimento que tenha dado para o tratamento dos seus dados a qualquer momento, sem 
quaisquer desvantagens para a sua relação de trabalho, a produzir efeitos no futuro. Por 
favor tenha em atenção que a revogação do consentimento não tem efeito sobre a 
legalidade/ legitimidade do tratamento de dados anterior à revogação e que não se aplica ao 
tratamento de dados para o qual existe um motivo legal e que, por isso, podem ser tratados 
sem o seu consentimento. 

Para exercer esses direitos, por favor entre em contacto com oneGB@groz-beckert.com ou, 
em alternativa, com a nossa Responsável pela Proteção de Dados da GBP através de 
rita.silva@groz-beckert.com. 

8.5 Direito à portabilidade dos dados 

Tem o direito de receber, a pedido, os dados pessoais que nos forneceu para tratamento 
num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática.  

8.6 Direito de apresentar uma reclamação a uma Auto ridade de Controlo (Art. 77 
RGPD) 

Tentamos sempre processar as suas questões e reclamações de direitos com a maior 
celeridade possível a fim de salvaguardar os seus direitos. Dependendo da frequência das 
consultas, pode, no entanto, demorar até 30 dias até que lhe possamos prestar mais 
informações sobre o seu pedido. Caso demore mais tempo, iremos informá-lo(a) em tempo 
útil sobre os motivos do atraso e discutir consigo o procedimento seguinte.  

Em alguns casos, não estamos autorizados ou não podemos fornecer-lhe qualquer 
informação. Se for legalmente permitido, iremos informá-lo do motivo da recusa de 
fornecimento de informações. Se, porém, não estiver satisfeito(a) com as nossas respostas 
e reações ou se achar que estamos a violar a Lei da Proteção de Dados aplicável, tem a 
liberdade de apresentar uma reclamação à nossa Responsável pela Proteção de Dados, 
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bem como à competente Autoridade de Controlo que no nosso caso é a seguinte:  
 

Comissão Nacional de Protecção de Dados 
Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa 

Tel: +351 213928400 
Fax: +351 213976832 
e-mail: geral@cnpd.pt  
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III. Declaração de consentimento 

Consentimento para utilização da aplicação oneGB  

Ao clicar no botão "Aceitar", autorizo a Groz-Beckert a processar os meus dados conforme 
descrito acima para a utilização de oneGB. Isso também inclui o tratamento de uma 
fotografia fornecida por mim. 

Este consentimento inclui a possibilidade de transferência dos meus dados pessoais para 
um país terceiro fora da UE / EEE.  

O consentimento é voluntário e não há obrigação de concedê-lo. No entanto, a concessão 
do consentimento é um pré-requisito para usar a oneGB. A falta do consentimento não tem 
consequências negativas para a relação de trabalho. Você pode revogar o seu 
consentimento a qualquer momento, com efeito para o futuro. Para fazer isso, envie a 
revogação para: oneGB@groz-beckert.com. 

Como alternativa, também pode entrar em contacto com a Responsável pela Proteção de 
Dados da Groz-Beckert KG através do seguinte endereço de e-mail: data.protection@groz-
beckert.com. 

Uma descrição completa dos seus direitos de proteção de dados pode ser encontrada na 
declaração de proteção de dados, a qual pode ver a qualquer momento através de oneGB. 

Para além disso, concordo com as condições de utilização clicando no botão "Aceitar”. 
 


