
  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A DELGADO E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L. (adiante DA) é uma 

sociedade de advogados que disponibiliza o website www.delgado.pt aos seus visitantes 

(adiante utilizadores, exclusivamente para efeitos informativos e não comerciais.  

 

A DA está empenhada em proteger a privacidade dos utilizadores do website, tendo 

para o efeito elaborado a presente Política de Privacidade com o objetivo de dar a 

conhecer o seu compromisso e respeito para com as regras relativas à privacidade e à 

proteção de dados pessoais que recolhe e trata em respeito com a legislação de 

proteção de dados pessoais.  

 

DADOS PESSOAIS 

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – Regulamento 2016/679 de 27 de 

abril, considera que são dados pessoais a “informação relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável («titular dos dados»). É considerada identificável uma 

pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por 

referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de 

identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais 

elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, 

cultural ou social dessa pessoa singular.”. 

 

RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO  

A DA é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais dos 

utilizadores.  

 

DADOS RECOLHIDOS  

Quando preenche os formulários disponibilizados no nosso website, os seus dados 

pessoais (como o nome, e-mail, número de telefone) são recolhidos por DA e tratados 

de forma a responder às suas questões, pedidos ou a prestar-lhe informação. 



  

Os dados pessoais que nos fornece serão também tratados para os fins indicados no 

momento da recolha dos mesmos. 

 

RETENÇÃO  

Conservamos os seus dados apenas durante o período necessário para a observância 

dos propósitos para os quais estes foram recolhidos. No entanto, em determinados 

casos poderemos conservar os dados durante períodos mais longos, nomeadamente 

quando a Lei assim o impuser. 

 

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS  

A qualquer momento, o utilizador poderá: 

1. Solicitar o acesso à informação que mantemos sobre si 

Como titular dos dados pessoais, tem o direito a obter a confirmação de que os dados 

que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, de aceder aos 

seus dados pessoais e aceder às informações previstas na lei. 

2. Solicitar a retificação da informação caso esteja inexata ou incompleta 

Como titular dos dados pessoais, tem o direito a que DA, sem demora injustificada, 

retifique os dados inexatos ou incompletos que lhe digam respeito. 

3. Solicitar o apagamento dos seus dados pessoais 

Enquanto titular dos dados pessoais, tem o direito de solicitar a DA o apagamento dos 

seus dados, sem demora injustificada, e esta tem a obrigação de apagar os dados 

pessoais, sem demora injustificada, quando se aplique, designadamente, um dos 

seguintes motivos: 

a)       Os dados pessoais deixaram de ser necessários para a finalidade que motivou a 

sua recolha ou tratamento; 

b)       Retirou o seu consentimento para o tratamento de dados (nos casos em que o 

tratamento é baseado no consentimento) e não existir outro fundamento para o 

referido tratamento; 

c)       Opõe-se ao tratamento e não existem interesses legítimos prevalecentes que 

justifiquem o tratamento. 

4. Solicitar a limitação do tratamento dos seus dados pessoais 



  

Enquanto titular dos dados tem o direito de obter de solicitar a DA a limitação do 

tratamento dos seus dados se se aplicar, designadamente, uma das seguintes situações: 

a)       Contestar a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita a DA 

verificar a sua exatidão; 

b)       O tratamento de dados for lícito e o titular dos dados se opuser ao apagamento 

dos dados pessoais e solicitar, em contrapartida, a limitação da sua utilização; 

c)       DA já não precisar dos dados pessoais para fins de tratamento, mas esses dados 

são requeridos pelo titular para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito 

num processo judicial; 

d)       Se tiver oposto ao tratamento, até se verificar que os motivos legítimos do 

responsável pelo tratamento prevalecem sobre os do titular dos dados. 

5. Opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais 

1) Nos casos em que o tratamento de dados for efetuado para efeito dos interesses 

legítimos prosseguidos por DA; ou 2) o tratamento de dados for efetuado para efeitos 

de marketing direto ou 3) definição de perfis, pode ainda, a qualquer altura, opor-se ao 

tratamento dos seus dados pessoais. 

6. Se o tratamento depender do seu consentimento, tem direito a retirá-lo. 

Se o consentimento for legalmente necessário para o tratamento de dados pessoais, o 

titular dos dados tem o direito de retirar consentimento em qualquer altura, embora 

esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no 

consentimento previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos dados, 

baseado noutra base legal, como é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigação 

legal a que DA esteja sujeita. 

 

Caso pretenda exercer qualquer um dos seus direitos, deverá contactar-nos, por escrito, 

através do e-mail geral@delgado.pt ou de carta, enviado para a morada Avenida da 

Boavista, 1837, 12º, 4100-133 Porto.  

 

Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a requisitos legais) o seu 

pedido não poderá ser imediatamente satisfeito. 



  

De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo de 

um mês a partir do momento em que o pedido for efetuado. 

 

Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de Proteção de 

Dados . 

 

SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE  

Empenhamo-nos em manter os seus dados seguros, sendo que empregamos medidas 

de segurança apropriadas para assegurar que a proteção dos seus dados pessoais e 

impedir o acesso a pessoas não autorizadas. Submetemos os nossos sistemas e políticas 

de segurança a análises periódicas de forma a garantir que os dados estão seguros e 

protegidos. No entanto, a transmissão de informação através de Internet não é 

completamente segura, e não podemos garantir absolutamente a segurança da 

informação transmitida através do nosso sítio. 

Respeitamos também a confidencialidade da sua informação. Como tal, não vendemos, 

distribuímos ou de qualquer outro modo disponibilizamos comercialmente a sua 

informação a qualquer terceiro.  

A DA assume o compromisso de manter a sua informação confidencial de acordo com 

esta Política de Privacidade e legislação aplicável. 

 

COOKIES 

 “Cookies" são pequenos pedaços de informações que podem ajudar a identificar o seu 

browser e que podem armazenar informações, por exemplo, configurações e 

preferências do utilizador.  

Poderão ser armazenados “cookies” no seu dispositivo para personalizar e facilitar ao 

máximo a navegação do utilizador, não fornecendo esses mesmos cookies referências 

ou dados pessoais do utilizador, podendo ser utilizados para solução de problemas, 

estatísticas, garantia de qualidade, e para monitorar a segurança do sistema.  

Com exceção dos “cookies” especificamente necessários ao desempenho do website, o 

armazenamento de outros “cookies” dependerá sempre da aceitação e consentimento 



  

do utilizador, podendo esse consentimento ser retirado a todo o tempo através de 

ferramentas específicas do browser.  

O utilizador poderá configurar o seu navegador para que notifique e rejeite a instalação 

de “cookies”, reconhecendo desde já que tal comportamento poderá afetar o normal 

funcionamento do website.  

A política de privacidade do serviço Google Analytics pode ser consultada em: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage#gajs e https://www.google.com/intl/pt-PT/policies/. 

 

 

ALTERAÇÕES À POLÍTICA  

Podemos atualizar a nossa Política de Privacidade periodicamente. Avisá-lo-emos de 

quaisquer alterações publicando a nova Política de Privacidade nesta página. 

 

CONTACTE-NOS  

Se tiver questões sobre a presente Declaração de Privacidade ou sobre a forma como a 

GNG processa as suas informações, pode entrar em contacto connosco através do 

endereço de correio eletrónico: geral@delgado.pt.  

 


