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© Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, Sociedade 

de Advogados, SP, RL 2021.  

 

É proibida a reprodução total ou parcial. Todos os direitos 

reservados. Esta comunicação é uma seleção das novidades 

jurídicas e legislativas consideradas relevantes sobre temas 

de referência e não pretende ser uma compilação exaustiva 

de todas as novidades do período a que se reporta. As 

informações contidas nesta página não constituem 

aconselhamento jurídico em nenhuma área da nossa 

atividade profissional.  

 

Informação sobre o tratamento dos seus dados 

pessoais 

 

Responsável pelo Tratamento: Cuatrecasas, Gonçalves 

Pereira & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL 

(“Cuatrecasas Portugal”). 

Finalidades: gestão da utilização do website, das 

aplicações e/ou da sua relação com a Cuatrecasas Portugal, 

incluindo o envio de informação sobre novidades 

legislativas e eventos promovidos pela Cuatrecasas 

Portugal.  

Legitimidade: o interesse legítimo da Cuatrecasas 

Portugal e/ou, quando aplicável, o próprio consentimento 

do titular dos dados.  

Destinatários: terceiros aos quais a Cuatrecasas Portugal 

esteja contratualmente ou legalmente obrigada a 

comunicar os dados, assim como a empresas do seu grupo.  

Direitos: aceder, retificar, apagar, opor-se, pedir a 

portabilidade dos seus dados e/ou limitar o seu tratamento, 

conforme descrevemos na informação adicional.  

 

Para obter informação mais detalhada, sobre a forma como 

tratamos os seus dados, aceda à nossa política de proteção 

de dados. 

 

Caso tenha alguma dúvida sobre a forma como tratamos os 

seus dados, ou caso não deseje continuar a receber 

comunicações da Cuatrecasas Portugal, pedimos-lhe que 

nos informe através do envio de uma mensagem para o 

seguinte endereço de e-mail 

data.protection.officer@cuatrecasas.com 
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