
Política de Privacidade 
(Artigos 8º, 13º, 14º e 21º do Regulamento Geral de Proteção de Dados - RGPD) 

Como é de conhecimento geral, o Regulamento 2016/679, aprovado a 27 de abril de 
2016 e com produção de efeitos a partir de 25 de maio 2018, designado como 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (“RGPD”) vem definir o novo regime jurídico de 
proteção de dados pessoais, criando novas obrigações e responsabilidades para todas 
as entidades públicas e privadas, estabelecendo um novo regime jurídico especial para o 
tratamento de dados pessoais. 
 
Carlos Lopes Ribeiro - Advogados implementou medidas técnicas e organizativas 
adequadas de forma a proteger os dados pessoais contra perdas, utilização abusiva, 
alteração ou destruição. Todos os colaboradores de Carlos Lopes Ribeiro - Advogados 
seguem uma politica de segurança em rede. Só os colaboradores autorizados de Carlos 
Lopes Ribeiro - Advogados têm acesso aos dados pessoais, estando estes igualmente 
vinculados ao dever de sigilo e confidencialidade. 
 

_______________________________________________________________________ 

Este Website faz parte de Carlos Lopes Ribeiro - Advogados. Este comunicado de 
privacidade explica como usamos a informação pessoal que recolhemos acerca de si 
quando usa este Website. 
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Que informação recolhemos acerca de si? 
Recolhemos informação acerca de si quando no nosso Website preenche formulários ou 
envia pedidos de informações e/ou de consulta. Podemos proceder à recolha dos seguintes 
dados dos utilizadores do nosso website: nome completo, email, telefone, morada, 
empresa, NIF. 
A informação de uso do Website é recolhida usando cookies. 



De que forma usamos a informação sobre si? 
Os dados recolhidos servem para processar e responder ao seu pedido. 
Usamos a informação recolhida do Website para personalizar as suas próximas visitas ao 
nosso Website.  
Carlos Lopes Ribeiro - Advogados não partilha a sua informação. 

 
Segurança dos dados fornecidos pelos utilizadores 
Carlos Lopes Ribeiro - Advogados usa uma tecnologia online segura e está constantemente 
a atualizar o sua infraestrutura informática de forma a oferecer a maior segurança possível 
aos seus utilizadores. Adotamos medidas de segurança para reduzir os riscos de destruição 
ou perda de dados, para impedir o acesso não autorizado, tipos de processamento ilícitos e 
processamento que não esteja em conformidade com os objetivos da recolha dos dados 
nos termos da nossa Política de Privacidade. 
Contudo, Carlos Lopes Ribeiro - Advogados não pode garantir aos seus utilizadores que as 
medidas de segurança adotadas limitem ou excluam qualquer espécie de risco relativo ao 
acesso não autorizado ou à dispersão dos dados por via de dispositivos dos utilizadores. 
Aconselhamos os utilizadores a verificarem se os seus computadores estão equipados com 
software adequado para proteger a transmissão dos dados na rede, tanto à entrada como à 
saída (ex.: antivírus atualizado) e se os respetivos prestadores de serviços de Internet 
adotaram medidas de segurança adequadas para proteger a transmissão de dados pela 
rede (firewall e filtros antispam). 

 

Acesso e correção da sua informação 
Tem o direito de solicitar uma cópia da informação que temos acerca de si. Se quiser 
solicitar uma cópia da sua informação parcial ou total retida pela Carlos Lopes Ribeiro - 
Advogados por favor envie-nos um email para geral@cr-advogados.com, ou escreva-nos 
para Carlos Lopes Ribeiro - Advogados, Rua Duque de Palmela 30, 7 C - 1250-098 Lisboa, 
Portugal. Queremos ter a certeza da exatidão e fiabilidade da informação que retemos 
acerca de si. Pode-nos solicitar a correção ou remoção da informação que não esteja 
atualizada. 

 

Cookies  
São pequenos ficheiros de texto guardados no seu computador que servem para recolher 
informação acerca do seu dispositivo e informação acerca da sua experiência de utilização. 
Esta informação é usada para registar o número de visitas efetuadas e compilar informação 
estatística acerca da atividade do Website. 

 

mailto:geral@cr-advogados.com


Tipos de Cookies consoante a entidade que os gere: 

• Cookies próprios: um cookie gerido por este domínio / website. 
• Cookies de terceiros: um cookie gerido por outro domínio / website. 
• Cookies persistentes: a informação do cookie encontra-se armazenada de forma 

permanente no seu equipamento. 
• Cookies de sessão: a informação do cookie não se encontra armazenada de forma 

permanente no seu equipamento. 

https://www.cr-advogado.com usa cookies de sessão (“session cookies”) e cookies próprios 
(“first-party cookies”) bem como cookies persistentes (“persistent cookies”) e cookies de 
terceiros (“third-party cookies”). 

Tipos de cookies consoante a finalidade de utilização: 

• Cookies técnicos: são aqueles que permitem navegar através de um domínio / 
website, utilizando as diferentes opções ou serviços como, por exemplo, identificar 
a sessão, aceder a áreas de acesso restrito e realizar o processo de um pedido de 
compra. 

• Cookies de personalização: são aqueles que permitem aceder ao domínio / website 
com algumas características predefinidos em função de um conjunto de decisões 
tomadas, como por exemplo a língua utilizada. 

• Cookies de análise: são aqueles que permitem a monitorização e análise do 
comportamento dos utilizadores de websites aos quais estão vinculados. A 
informação recolhida através de tais cookies é usada, por exemplo, para medir a 
atividade dos websites e elaborar perfis de navegação. 

• Cookies publicitários: são aqueles que permitem a gestão da forma mais eficiente 
de espaços publicitários com base em critérios como o conteúdo editado ou a 
frequência em que os anúncios são exibidos. 

• Cookies de publicidade comportamental: são aqueles que permitem a gestão da 
forma mais eficaz possível de espaços publicitários. Estes cookies armazenam 
informações sobre o comportamento do utilizador, obtidas através da observação 
contínua dos seus hábitos de navegação, permitindo desenvolver um perfil 
específico para exibir anúncios com base neste. 

https://www.cr-advogado.com usa Cookies técnicos, Cookies de personalização e Cookies 
de análise; não usa Cookies publicitários nem Cookies de publicidade comportamental.  
A informação relativa aos cookies é controlada e acedida pelo proprietário do Website. 

De acordo com a informação acima fornecida, como utilizador, está a consentir 
expressamente o uso dos cookies de que se fez referência para os fins previstos para cada 
um dos mesmos. 

https://www.cr-advogado.com/
https://www.cr-advogado.com/


Informação específica sobre os cookies de terceiros Google Analytics pode ser obtida em: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage e 
do serviço AddThis em: http://www.addthis.com/privacy. 
Não nos responsabilizamos pelo conteúdo e exatidão dos termos e condições de uso, das 
políticas de privacidade e políticas de cookies de terceiros referidos anteriormente. 
Pode obter mais informação visitando https://www.aboutcookies.org/   

Pode configurar o seu browser para não aceitar cookies e os websites mencionados 
anteriormente explicam-lhe como pode removê-los. No entanto, a não aceitação de 
cookies, pode resultar na execução incorreto de algumas funcionalidades do Website. 

Nenhum dos cookies usados é essencial para a utilização do Website, para uma 
funcionalidade em particular ou para o melhoramento do desempenho do Website. 

A utilização de cookies por https://www.cr-advogado.com tem os objetivos de analisar o 
uso do Website e permitir-lhe ter uma experiência de navegação sem problemas; em 
momento algum recolhemos Dados Pessoais através de cookies. 

Os cookies não serão usados para nenhum outro propósito dos mencionados no ponto 
anterior. 

  

Outros websites 
Este Website contem links para outros websites. Este comunicado de privacidade apenas se 
aplica a este Website. Deve ler as políticas de privacidade dos outros websites. 

 

Alterações a este comunicado de privacidade 
As nossas políticas de privacidade são revistas regularmente e todas as alterações serão 
publicadas neste Website. A última atualização é de Maio 2018. 

 

Contatos 
Se tiver alguma questão acerca da nossa política de privacidade ou da informação que 
temos sobre si use o endereço geral@cr-advogados.com para esclarecimentos. 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.addthis.com/privacy
https://www.aboutcookies.org/
https://www.cr-advogado.com/
mailto:geral@cr-advogados.com

