Aviso Legal da HG PT – Unipessoal, Lda. (Hipoges)

DADOS GERAIS
De acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei nº 7/2004 de 7 de Janeiro, relativo aos Serviços da
Sociedade da Informação e Comércio Eletrónico, fornecemos as seguintes informações:
A HG PT – Unipessoal, Lda. (Hipoges), tem a sua sede na Avenida José Malhoa, nº 27, 11º Andar,
1070-156 LISBOA, e encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com
o número único de matrícula e de pessoa coletiva 510 891 691 .

No site http://www.hipoges.com/ existem uma série de conteúdos informativos sobre a
atividade desenvolvida pela Hipoges, os serviços que presta, etc., cujo principal objetivo é
oferecer aos clientes e ao público em geral informações sobre a empresa, bem como sobre os
produtos e os serviços oferecidos.

CONDIÇÕES DE USO
As condições de acesso e uso deste site são regidas pela legislação em vigor e pelo princípio da
boa fé comprometendo-se o usuário a fazer bom uso da web. Comportamentos contrários à lei,
aos usos e costumes e que violem os direitos ou interesses de terceiros não são permitidos.
Ser um usuário do site http://www.hipoges.com/ implica o reconhecimento de que leu e aceitou
a nossa Política de Privacidade e aceita expressamente a aplicação da mesma ao uso feito do
site durante a navegação. Se por algum motivo não concordar com essas condições, não
continue a usar este site.
A Hipoges pode oferecer, através do Site, serviços que podem estar sujeitos a condições
específicas, sobre as quais os Usuários serão informados em cada caso específico.
O Usuário garante à Hipoges bem como a terceiros, a qualidade das informações fornecidas, ou
seja, que os dados e informações fornecidos são reais, precisos, atualizados e também
pertencem ao Usuário e não a terceiros. O Usuário será responsável pela veracidade dos dados

pessoais fornecidos e não responsabilizará a Hipoges por reclamações de terceiros ou por
quaisquer sanções ou danos que possam ser sofridos em caso de não conformidade.
De acordo com a legislação vigente, para utilizar o Website, o Utilizador deve ter mais de 18
anos ou ter a devida autorização dos pais e/ ou tutores legais se tiverem menos de 18 anos de
idade. Portanto, ao aceitar esta Política de Privacidade, o Usuário garante que tem idade
superior a 18 anos ou que possui a autorização parental mencionada acima para se registar no
site e é inteiramente responsável por essa declaração.
Qualquer tipo de comunicação e/ou reclamação só será válida mediante notificação por escrito
ou e-mail certificado.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Para o uso de certos serviços deste site, a Hipoges pode exigir do usuário certos dados pessoais
(basicamente o nome, sobrenome, e-mail, empresa, posição e dados de contato profissional).
Em conformidade com as disposições da Lei 67/98, relativa à Proteção de Dados Pessoais, de 26
de Outubro, bem como no Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de
27 de abril de 2016, informamos que os dados pessoais que sejam fornecidos através deste site
serão incorporados num ficheiro sob a responsabilidade da Hipoges.

FINALIDADE DO TRATAMENTO
Os dados pessoais dos usuários serão recolhidos e processados para gerir o seu relacionamento
com a Hipoges. Esta informação será utilizada para entrar em contacto com o Usuário no âmbito
do relacionamento profissional, para enviar publicações legais (notas de informação, boletins
informativos, etc.), para oferecer informações sobre produtos, bens e serviços da empresa,
incluindo informações através de meios eletrónicos.
Da mesma forma, os seus dados pessoais serão recolhidos e processados, quando apropriado,
para gerir a sua candidatura nos processos de seleção ou para responder a consultas/pedidos
efetuados através do site, conforme apropriado.
LEGITIMIDADE
A legitimidade para o tratamento é a relação contratual para a prestação do serviço solicitado,
o interesse legítimo em manter a relação existente e / ou, em certos casos (como o envio de
publicações legais, comunicações de atividades, bens e serviços), o consentimento.

DURAÇÃO
A Hipoges recolherá e processará os dados do usuário de acordo com a finalidade para a qual
foram recolhidos:
(i) Quando processados para gerir o relacionamento contratual, os seus dados pessoais serão
mantidos enquanto o relacionamento for válido.
(ii) Para a gestão dos nossos processos de seleção, os seus dados pessoais serão mantidos por
um período de 2 anos, desde o momento em que foram fornecidos.
(iii) Quando processamos os seus dados para o envio de publicações legais, comunicações de
atividades/produtos/ bens, os seus dados pessoais serão mantidos até que seja retirado o seu
consentimento para esse fim.
(iv) Quando for efetuada uma solicitação/pedido através do nosso site, os seus dados pessoais
serão mantidos durante o tempo necessário para gerir e resolver a solicitação/pedido.

COMUNICAÇÃO DE DADOS
A Hipoges não comunicará os dados recolhidos a terceiros, exceto quando for estritamente
necessário para gerir e manter o relacionamento com a Hipoges ou com a autorização prévia do
Usuário.
SEGURANÇA
Em relação aos dados pessoais recolhidos, a Hipoges adotou e adotará as medidas técnicas e
organizacionais necessárias para garantir a sua proteção e prevenir a sua alteração, perda,
tratamento e/ou acesso não autorizado, tendo em conta a evolução das técnicas, a natureza dos
dados armazenados e os riscos a que estão expostos, cumprindo sempre os regulamentos
aplicáveis.

DIREITOS DOS USUÁRIOS

A qualquer momento, pode exercer seus direitos de acesso, retificação, cancelamento,
limitação, portabilidade de dados, objeção ao processamento e tomada de decisões individuais
automatizadas, através dos contatos abaixo indicados, juntamente com uma prova da sua
identidade (cópia do cartão de cidadão, passaporte ou outro documento de identificação
válido).

DADOS DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS
• HG PT - Unipessoal, Lda.
DPO: Dora Salgueiro Email: dpo.pt@hipoges.com
Domicilio: Avenida José Malhoa, nº 27, 11ºAndar, 1070-156 Lisboa
Telf : 213136030
Mais informamos que tem ainda o direito de submeter uma reclamação junto da autoridade
reguladora (CNPD) caso a Empresa não cumpra com as suas obrigações em matéria de proteção
de dados.

RESPONSABILIDADE
A Hipoges não é responsável pelas informações e conteúdos armazenados em fóruns, redes
sociais ou qualquer outro meio que permita a terceiros publicar conteúdo de forma
independente do seu site.
No entanto, tendo em conta o disposto nos art. 11º e seg. do Decreto-Lei 7/2004, a Hipoges
compromete-se a retirar ou bloquear os conteúdos que possam afetar ou contrariar a legislação
nacional ou internacional, os direitos de terceiros ou a moral e a ordem pública.
A Hipoges não será responsável por quaisquer danos que possam ocorrer devido a falhas ou
configurações incorretas do software instalado no computador do usuário da Internet. Exclui-se
ainda toda a responsabilidade por qualquer incidente ou falha técnica que ocorra quando o
usuário se conecta à Internet. Da mesma forma, a ausência de interrupções ou erros no acesso
ao site não é garantida.
Da mesma forma, a Hipoges reserva-se o direito de atualizar, modificar ou eliminar as
informações contidas no seu site, bem como a sua configuração ou apresentação, a qualquer
momento, sem assumir qualquer responsabilidade por isso.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
A Hipoges é proprietária de todos os direitos sobre o software da publicação digital, bem como
os direitos de propriedade industrial e intelectual referentes aos conteúdos incluídos, com
exceção dos direitos sobre produtos e serviços de natureza pública que não são propriedade
desta empresa.
Nenhum material publicado neste site pode ser reproduzido, copiado ou publicado sem o
consentimento por escrito da Hipoges.
Todas as informações recebidas na web, tais como comentários, sugestões ou ideias, serão
consideradas como cedidas gratuitamente à Hipoges. As informações que não possam ser
tratadas desta forma não devem ser enviadas.
Todos os produtos e serviços dessas páginas que não são propriedade da Hipoges são marcas
registradas de seus respetivos proprietários e são reconhecidos como tal pela nossa empresa.
Estes só aparecem no site da Hipoges para fins promocionais e recolha de informações. Os
proprietários desses produtos e serviços podem solicitar a modificação ou eliminação da
informação que lhes pertence. A Hipoges é proprietária de todos os direitos sobre o software
da publicação digital, bem como os direitos de propriedade industrial e intelectual referentes
aos conteúdos incluídos, com exceção dos direitos sobre produtos e serviços de natureza pública
que não sejam de propriedade desta empresa.

LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
Estas condições são reguladas pela legislação portuguesa. Para qualquer litígio relacionado com
o uso do site ou com a atividade indicada no mesmo, será competente o Tribunal de Lisboa, com
expressa renúncia a qualquer outro.
POLÍTICA DE COOKIES
A Hipoges, por si própria, ou através de terceiros contratados para fornecer serviços de
mediação, pode usar cookies quando o usuário navega no site. Os cookies são arquivos enviados
para o browser através de um serviço da Web com a finalidade de registar as atividades do
usuário durante o tempo de navegação.

Os cookies utilizados são associados apenas a um usuário anónimo e ao seu computador e não
fornecem, por si mesmos, os dados pessoais do usuário.
Através do uso de cookies, é possível que o servidor onde o site está localizado reconheça o
browser da Web usado pelo usuário para facilitar a navegação. Os cookies são também utilizados
para medir a audiência e os parâmetros de tráfego, controlar o processo e o número de
entradas.
O usuário tem a possibilidade de configurar o seu browser para ser notificado sobre a receção
de cookies e evitar a instalação dos mesmos no seu computador. Consulte as instruções e os
manuais do seu browser para mais informações.
Para utilizar o site não é necessário que o usuário permita a instalação dos cookies enviados
para o site, sem prejuízo da necessidade do usuário iniciar uma sessão em cada um dos serviços
cuja utilização requeira um registo prévio.
Em qualquer caso, os cookies são de natureza temporária, com a única finalidade de tornar mais
eficiente a transmissão posterior. Sob nenhuma circunstância os cookies serão usados para
recolher informações pessoais.

