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Política de Privacidade 

 

Tiago Oliveira Fernandes, Advogado, é proprietário do domínio 
www.TOFAdvogados.com, onde se encontra alojado o presente website. 

 

 Este documento explica a forma como os dados pessoais, necessários à prestação 
de serviços de advocacia, são recolhidos e tratados. 

 A efetuação de um contacto ou pedido de contacto através do presente website 
ou de correio eletrónico implica a introdução e envio, por parte dos utilizadores, de 
dados pessoais (v.g. nome, contactos e morada), bem como outros dados específicos, 
relacionados com a solicitação pretendida. 

 Estes dados específicos serão utilizados com a única finalidade de facilitar e 
permitir o contacto e contratação de serviços concretos relacionados com a solicitação do 
cliente, nomeadamente para permitir a efetiva prestação dos serviços. 

 Todos os dados pessoais dos utilizadores que sejam prestados através do 
presente website serão considerados como obtidos, tratados e disponibilizados com o 
consentimento dos mesmos, de acordo com as normas do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (EU) 2016/679, sendo a sua aceitação condição essencial para 
permitir o envio de qualquer comunicação através do website 
www.TOFAdvogados.com. 

 Ao fornecer os dados pessoais, os utilizados declaram que autorizam e 
consentem o tratamento dos seus dados pelo proprietário do domínio, com o objetivo de 
permitir o posterior e consequente contacto e eventual contratação de serviços concretos 
relacionados com a sua solicitação, bem como por forma a receber a resposta às 
solicitações e questões efetuadas. 

 Os dados fornecidos pelos utilizados não serão armazenados ou tratados em 
qualquer suporte digital online. 

 Os dados fornecidos pelos utilizadores serão eliminados e sem rastreio possível, 
decorrido o período normal para a sua consulta, análise e tratamento. 

 Caso opte pela contratação dos serviços de advocacia do proprietário do 
domínio, para efeitos de prestação de serviços, de destacar que o prazo de conservação 
de dados pessoais corresponderá pelo período que mediar a relação do mandato, 
acrescida de 20 anos e, para efeitos de faturação e gestão contabilística, os dados pessoais 
serão conservados pelo prazo de 10 anos. 

 As finalidades para as quais poderão ser utilizados os dados pessoais são as 
seguintes: 

a) Para analisar e responder às solicitações e contactos efetuados pelo utilizador; 
b) Para manter um registo dos detalhes de contacto, para os efeitos e em 

conformidade com o contacto estabelecido pelo utilizador; 
c) Para registo de propostas de serviços apresentadas; 
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d) Para abertura de dossiê; 
e) Para execução de mandato e assistência jurídica. 

 

Os dados pessoais do utilizador não serão utilizados para outras finalidades que 
não tenham qualquer relação com aquela que motivou o seu contacto, e no estrito 
cumprimento das normas legais aplicáveis e de acordo com os serviços prestados. 

 

 Direitos dos utilizadores: 

 Direito ao Acesso: de aceder aos dados pessoais recolhidos e tratados. 

 Direito à Retificação: de retificar os dados pessoais recolhidos que se encontrem 
incompletos ou inexatos. 

 Direito ao Apagamento: direito de obter a eliminação dos dados pessoais, 
quando se verifiquem as condições legalmente previstas. 

 Direito de Oposição: direito de se opor ao tratamento de dados pessoais 
recolhidos. 

 Direito de Portabilidade: direito de receber dados pessoais que lhe digam 
diretamente respeito, que sejam recolhidos e tratados. 

 Direito de Reclamar: direito de apresentar reclamações junto à autoridade 
competente para o efeito. 

 Para o exercício dos direitos deverá contactar o proprietário do domínio, através 
dos endereços que se encontram em rodapé. 

 

 Os Direitos dos utilizadores encontram-se limitados em conformidade com as 
normas estatutárias que norteiam a profissão da Advocacia, bem como com as nuances 
processuais e procedimentais relacionadas com o patrocínio judiciário e intervenção no 
estrito interesse dos clientes. 

 O presente website poderá conter ligações com outros websites, nos quais 
poderão ser recolhidos e tratados os dados pessoais do utilizador – v.g. Facebook -, sendo 
esse tratamento da exclusiva responsabilidade dos proprietários desses websites. 

 O presente website não é dirigido a menores de 16 anos, pelo que se solicita que 
não forneçam quaisquer dados pessoais. 

 Caso subsista qualquer dúvida relacionada com a presente política de 
privacidade, agradecemos que nos contacte através dos endereços que se encontram em 
rodapé. 

 Caso não aceite as condições supra mencionados, o proprietário do domínio não 
poderá responder às solicitações enviadas pelos utilizadores através do presente 
website, pelo que deverá contactar com o mesmo através do contacto telefónico 
constante do rodapé, ou pessoalmente. 
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