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Termos e Condições de Utilização
do Website AFDO
I.

Autorização de utilização deste sítio sob condição de
aceitação dos seus termos e condições
O utilizador deste sítio ("Utilizador") está autorizado a usá-lo na condição de
reconhecer que ao usar este sítio está a aceitar os respectivos Termos e
Condições de Utilização, cuja versão em vigor é a que se encontrar publicada
neste sítio no momento da respectiva utilização.

II. Objectivo do sítio
O conteúdo deste sítio (ou site) visa apenas a disponibilização de informações
de carácter geral, designadamente sobre a actividade de AFDO (António
Fernandes de Oliveira) RL (doravante AFDO), não constituindo prestação de
qualquer serviço jurídico. Se necessitar de apoio jurídico em relação à sua
situação concreta, deverá consultar um advogado.

III. Responsabilidade
Não obstante o empenho posto na qualidade das informações disponibilizada,
estas podem conter erros e imprecisões, devendo ser encaradas pelo Utilizador
como tendo carácter meramente informativo, sujeito a melhor confirmação.
AFDO declina responsabilidade por quaisquer danos que possam resultar do
acesso ou alegada confiança suscitada pela informação constante deste site.
AFDO exclui expressamente qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou
vírus que possam infetar o computador ou dispositivo móvel do Utilizador, ou
outros bens, quando aceder ou percorrer este sítio ou transferir para o seu
computador ou dispositivo móvel material a partir deste sítio.
Para sua conveniência, este sítio poderá ainda conter ligações para sítios
externos controlados por terceiros. AFDO não expressa nenhum juízo de
aprovação, validação ou desaprovação sobres estes sítios e respetivos
conteúdos que lhe não pertencem nem por si são operados, não se
responsabilizando pelos mesmos e pelo que aí se contém.

IV. Direitos de propriedade intelectual
Os conteúdos deste sítio estão protegidos por direitos de propriedade
intelectual que o Utilizador deste sítio se obriga a respeitar.
A reprodução, armazenamento permanente ou retransmissão do conteúdo deste
sítio são expressamente proibidos.
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O Utilizador está autorizado a fazer cópia avulsa de informações aqui contidas
para seu uso pessoal.
Sempre que seja feito uso externo de informações e textos, ou parte de textos,
contidos neste sítio, há a obrigação legal e moral de referenciar AFDO como
fonte da informação ou texto, e o texto ou parte de texto não pode sofrer
qualquer alteração.

V. Privacidade
O simples acesso e utilização deste sítio não implicam a disponibilização de
dados pessoais pelo Utilizador.
Poderá no entanto haver recolher de informação de caráter não pessoal e não
identificável de um Utilizador concreto para fins de acompanhamento do uso
dos nossos serviços, para promover uma navegação mais rápida e eficiente, e
para ajudar a desenvolver e melhorar este sítio.
Designadamente, este sítio poderá usar cookies para ajudar a reunir informação
estatística e eliminar a necessidade de repetição de acções por parte do
Utilizador.
Para saber mais sobre cookies, incluindo a forma como pode descativá-los se
assim desejar, consulte o website http://www.allaboutcookies.org/.
Na eventualidade de haver recolha de dados pessoais por AFDO, essa recolha
será inequivocamente e sem ambiguidade do conhecimento imediato do
Utilizador, designadamente por via de pedido dos dados e de autorização para a
sua recolha e tratamento ao Utilizador.
AFDO não comercializa os dados, pessoais ou outros, dos Utilizadores deste
sítio ou de quaisquer entidades ou pessoas que com quem interaja no
desenvolvimento da sua actividade de prestação de serviços de advocacia.
Nem por qualquer forma os transmite ou disponibiliza a terceiros, salvo para
cumprimento de imposição legal, cumprimento de determinação de autoridade
legal, boa e diligente execução dos serviços contratados ou exercício, dentro
dos limites da lei, de direitos contratuais e legais.
Para um conhecimento completo da política de privacidade e de tratamento de
dados pessoais de AFDO consulte-se a “Política de Privacidade e Tratamento
de dados Pessoais”.

VI. Questões
Poderão ser endereçadas ao e-mail contacto@afdo-adv.com, ou para a morada
Rua Latino Coelho, n.º 87, 1050-134 Lisboa.

