Política de Privacidade
Esta política de privacidade é relativa ao produto JuriGest – programa de gestão de escritórios
Advogados, Sociedades de Advogados e Departamentos Jurídicos de Empresas. O JuriGest foi
desenvolvido, pela Jurinfor, Lda, sendo atualmente fornecido e suportado pela empresa
LEXJURIS, LDA, com morada na Rua Leite de Vasconcelos n- 16, Loja B, 1170-197 Lisboa
A LEXJURIS fornece o Produto ao Cliente, seja um trabalhador em nome individual, escritório de
Advogados, Sociedade ou Departamento Jurídico.
Esta Política define a base em que é realizada por nós a recolha de dados pessoais através do
site, por forma a mantermos uma comunicação constante sobre o Produto, novidades,
alterações, atualizações, recomendações, suporte e formação.
Site significa o sítio internet de promoção do produto, não incluindo os serviços designados
JuriGestWeb e JuriGest Online Services.
Nesta Política somos claros e transparentes em relação à informação que recolhemos e o que
fazemos com essa informação.
Esta Política define o seguinte:









Que dados pessoais são recolhidos e processados por nós
Onde é que os dados são obtidos
O que fazemos com esses dados
Como armazenamos esses dados
Para quem são transferidos os dados
Como lidamos com os seus direitos à proteção de dados
Como fazemos para estar em conformidade com as regras de proteção de dados
Todos os dados pessoais são recolhidos e processados em concordância com as leis de
proteção de dados de Portugal e EU

Responsável pelo Tratamento de Dados
A LEXJURIS é a Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais dos Clientes do site JuriGest e
de todos os potenciais Clientes e interessados que pretendam receber informações sobre o
Produto e se tenham registado para esse efeito.

Que dados pessoais são recolhidos e processados por nós
Dados pessoais significa qualquer informação relativa a si que nos permita identifica-lo, tal como
o Nome, dados de contacto, morada e informações do modo de pagamento. Para tratamento
fiscal é ainda de considerar o número de identificação fiscal.
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Onde é que os dados são obtidos
Nós podemos obter estes dados quando compra o Produto, quando nos contacta a pedir mais
informações sobre o mesmo, ou quando se regista no site do Produto.
A LEXJURIS pode vir a recolher, em específico, as seguintes categorias de informação:
a. Nome, morada, endereço de correio eletrónico, telefone, telemóvel, identificação
pessoal (Cartão do cidadão, nº de Passaporte, Bilhete de Identidade), detalhes do
pagamento (caracterizados por comprovativos de transferência bancária, com número
de conta do ordenante, ou código de autorização de débito direto)
Estes dados são recolhidos no momento da compra do produto, no momento do registo de
interesse em manter-se informado acerca do produto, no momento do registo de uma
newsletter do produto, quer através do site www.jurigest.pt, ou através dos nossos contactos
comerciais (telefone e email).

O que fazemos com esses dados
Os seus dados podem ser utilizados para os seguintes fins:
a.
b.
c.
d.
e.

Fornecer e enviar os produtos que nos comprou
Prestar suporte técnico
Contactá-lo na eventualidade de uma situação técnica que o justifique
Para efeitos de pagamento dos produtos adquiridos
Para atualização, conciliação financeira, ou similar, relativamente aos pagamentos por
débito direto em vias de serem ativados, ou que tenham falhado
f. Por razões administrativas
g. Por razões legais
h. Por razões de segurança
i. Por razões comerciais e para melhoria da relação consigo enquanto nosso cliente, ou
potencial cliente
j. Por iniciativas de marketing – de vez em quando nós poderemos contactá-lo com
informação sobre promoções, atualizações e destaques comerciais. Para estas
iniciativas poderá optar por opt in ou opt out, no caso de pretender aderir a estas
comunicações de marketing, ou deixar de as receber
A LEXJURIS só processará os seus dados onde tenha base legal para o fazer. A base legal
dependerá das razões que nos levaram a realizar a recolha de dados.
A LEXJURIS retém os seus dados pessoais pelo período para o qual podemos ser obrigados a
fazê-lo. Nomeadamente por razões fiscais, teremos que manter os seus dados associados à
faturação e tesouraria pelo tempo previsto na Lei Nacional, independentemente desses dados
serem removidos das listas associadas ao Produto.

2

Como armazenamos esses dados
Os dados pessoais de Clientes são armazenados na rede interna da LEXJURIS. Estes dados não
estão disponíveis na Internet.

Para quem são transferidos os dados
No caso de produtos adquiridos à LEXJURIS, a informação de faturação é enviada para a
Autoridade Tributária que acederá a todas as informações estipuladas pela norma SAF-T PT.
No caso de pagamentos por débito direto, os dados por si fornecidos em formulário próprio a
entregar ao Banco, serão partilhados pelo nosso Banco – Caixa Geral de Depósitos.

Como lidamos com os seus direitos à proteção de dados
Em algumas circunstâncias a lei prevê que tenha o direito a:








Pedir informação sobre as razões que nos levam a reter os seus dados pessoais e quais
os dados que retemos
Pedir acesso à informação dos seus dados pessoais que possuímos
Pedir correção dos seus dados pessoais
Pedir que sejam permanentemente apagados/direito a ser esquecido os seus dados
pessoais
Recusar o processamento dos seus dados pessoais
Pedir transferência dos seus dados pessoais para outra entidade
Retirar consentimento para processar os seus dados pessoais

Se pretender exercer algum destes direitos, por favor submeta um pedido com a informação
completa do que pretende por email para privacidade@jurigest.pt

Como fazemos para estar em conformidade com as regras de proteção de
dados
Os dados recolhidos pelo site são mínimos e não excedem o que já foi descrito anteriormente
nesta politica.
Estes dados não são enviados para outras empresas .
Os dados são mantidos em local seguro.
Os dados não são enviados para fora da EU.
Estão implementadas as políticas necessárias para permitir que receber os seus pedidos de
acesso aos dados.

Todos os dados pessoais são recolhidos e processados em concordância
com as leis de proteção de dados de Portugal e UE.
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Os dados recolhidos estão de acordo com a legislação nacional em vigor, bem como do regulado
pela EU.
Estes dados não são transferidos para fora da UE.

Contactos
A LEXJURIS encontra-se disponível para receber pedidos de acesso aos dados através dos
seguintes meios:




Contacto telefónico: (+ 351) 214 046 373
Email: privacidade@jurigest.pt
Morada: Rua Leite de Vasconcelos Nº 16, Loja B, 1170-197 Lisboa
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