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A SONAE QUER IMPOR UM “FACEBOOK” 

OBRIGATÓRIO INTERNO AOS 
TRABALHADORES ATRAVÉS DO 

SISTEMA DESIGNADO COMO “IOP” 
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A Sonae u	liza os dados pessoais dos 
trabalhadores sem o seu 
consen	mento para colocação numa 
ferramenta de recursos humanos 
com função de rede social designado 
IOP (Improving our People). 

Comunicou aos trabalhadores a existência 

de tal ferramenta como sendo apenas de 

recursos humanos, ocultando de todos as 

funções perversas de rede social interna. 

Possibilita consulta de perfis com foto, 

podendo consultar a carreira profissional e 

dados dos colegas de todas as insígnias, 

com função de impressão em formato PDF.  

O mais grave é a possibilidade de fazer 

comentários sobre os colegas, que ao 

contrário de uma rede social onde nos 

inscrevemos livremente, são geridos pela 

Sonae estando assim os trabalhadores e a 

sua privacidade exposta, sendo mais grave 

o julgamento público a que ficam sujeitos 

sem poderem intervir para o impedir. 

Existe na Lei uma forte limitação, quer na 

recolha de dados pessoais dos 

trabalhadores, quer na u,lização desses 

dados recolhidos incluindo, quando tal 

recolha decorre da existência de um 

Contracto de Trabalho. 

Por isso, a recolha e a u,lização têm de ficar 

circunscrita exclusivamente para os fins que 

determinaram essa recolha. 

É ilegí	ma qualquer u	lização dos dados 
para fins diferentes dos que determinaram 
a recolha, a não ser que o trabalhador, na 
aplicação ao caso concreto em apreço, dê 
expresso consen	mento a essa u	lização. 

Os trabalhadores têm o direito a oporem-se 

ao tratamento e u,lização de dados 

pessoais, para efeitos de IOP, a Rede Social 

Interna da Sonae, que comunica os seus 

dados a terceiros u,lizando-os para fins 

diferentes dos que determinaram a recolha 

violando a vida privada dos trabalhadores. 

O CESP reuniu com a Sonae, denunciou e 

repudiou tal sistema. Após a denúncia do 

CESP foi re,rado o percurso profissional dos 

trabalhadores do sistema, adicionada opção 

de re,rar ou editar foto e “supostamente” 

re,rada a função de imprimir que con,nua 

ac,va. 

A Sonae assumiu perante os trabalhadores 

e o CESP re,rar os perfis dos que assim 

pretenderem. 

Os trabalhadores que não estejam 
dispostos a aceitar a divulgação dos seus 
dados pessoais privados na rede social 
interna da Sonae, podem opor-se 
u	lizando a minuta no verso, requerendo 
ficar com prova, através de cópia assinada 
por representante de empresa. 

Junta-te aos vários trabalhadores que já se 
opuseram. Contacta o Sindicato!  
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Manifestação Nacional - Avançar nos direitos, 
valorizar os trabalhadores 



CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal 

Rua Cidade de Liverpool, n.º16 2º 1170-097 Lisboa Tel: 21 358 33 30  

E-mail: cespnacional@cesp.pt Site: www.cesp.pt Página: www.facebook.com/cesp.sindicato 

DECLARAÇÃO 
 

Exmos. Senhores, 

 

Eu;_____________________________________________, trabalhador(a) admitido em,________________com a categoria profissional de 

_______________________a desempenhar funções na loja___________________________, venho por este meio e nos termos do regime 

legal em vigor, opor - me à utilização de dados pessoais e de imagem (foto)  para Marketing da empresa ou para colocação no sistema desig-

nado IOP SONAE. 

 

__________,___/___________/_______ 

 

                                                               a)___________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

Exmos. Senhores, 

 

Eu;_____________________________________________, trabalhador(a) admitido em,________________com a categoria profissional de 

_______________________a desempenhar funções na loja___________________________, venho por este meio e nos termos do regime 

legal em vigor, opor - me à utilização de dados pessoais e de imagem (foto)  para Marketing da empresa ou para colocação no sistema desig-

nado IOP SONAE. 

 

__________,___/___________/_______ 

 

                                                               a)___________________________________ 

 

 

(duplicado) 


