Os Nossos Termos e Condições
Leia os nossos termos e condições e garanta que os compreende e aceita.
1. IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL PELO WEBSITE
O presente website é gerido pela Sorriso Marcante, a entidade é também responsável
pelo
conteúdo
do
mesmo.
O responsável pelo website, reserva-se o direito de, a qualquer altura, mudar, alterar,
emendar, adicionar ou tirar qualquer destes termos.
2. ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Todos os dados pedidos no formulário ao utilizador serão exclusivamente usados para
fins
de
contacto
com
o
utilizador.
O responsável pelo website compromete-se a nunca ceder as informações recolhidas a
terceiros e declina qualquer responsabilidade se ocorrer qualquer uso abusivo por parte
de terceiros que a elas tenham acesso de forma ilegítima.
3. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
A) Política de Privacidade
A política de privacidade da Sorriso Marcante usa e protege todas as informações
facultadas pelos utilizadores ao utilizar este website. A Sorriso Marcante reserva-se no
direito de alterar esta política de tempos em tempos, atualizando esta página de acordo
com as alterações que possam vir a ser implementadas. Os utilizadores devem verificar
esta página de tempos em tempos para garantir que concorda com as eventuais
mudanças.
B) Proteção de dados pessoais
1. Recolha – como recolhemos?
Nesta Política de Privacidade, o termo “Dados Pessoais” significa o conjunto de
informações que se relacionam consigo e que nos permite identifica-lo(a), direta ou
indiretamente. Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados pela Sorriso
Marcante nas seguintes situações:
•
•
•
•

enviando-nos um pedido de contacto; ou ainda quando se candidata a um
emprego;
quando nos contacta por telefone;
quando nos contacta via aplicativo WhatsApp;
quando nos contacta através de um dos nossos e-mails externos de apoio ao
cliente;

•
•

quando se dirige a nossa clínica e se mostra interessado nos nossos serviços
deixando-nos os seus contactos;
quando nos contacta através das redes sociais para agendamento de uma
consulta ou responde a uma das nossas campanhas realizadas através das
redes sociais;

2. Recolha – que dados recolhemos?
A partir do momento em que o utilizador contacta a Sorriso Marcante através dos
meios expostos no ponto anterior, a Sorriso Marcante pode recolher os seguintes
dados:
•
•
•
•
•

Nome
e-mail
número de telefone/telemóvel;
Redes Sociais
Outras informações fornecidas pelo utilizador através das formas expostas no
ponto anterior.

3. Utilização – o que fazemos com a informação que recolhemos?
Recolhemos estas informações para entender as necessidades dos utilizadores, para
podermos fornecer-lhes um melhor serviço e, em particular, pelas seguintes razões:
•
•
•

•

Manutenção de registo interno;
Usar as informações para melhorar os nossos produtos e/ou serviços para análise
interna;
Podemos enviar periodicamente e-mails promocionais sobre novos produtos,
ofertas especiais ou outras informações que nós pensamos que o utilizador pode
achar interessante, usando o endereço de e-mail que o utilizador forneceu;
De tempos a tempos, a Sorriso Marcante poderá usar as informações do utilizador
para contactá-lo para fins de pesquisa de mercado. A Sorriso Marcante poderá
contactar o utilizador por e-mail, telefone, fax ou correio.

4. Responsabilidade – quem é o responsável pelo tratamento dos dados?
4.1. Toda e qualquer informação facultada pelo utilizador poderá ser somente
transmitida e utilizada pela Sorriso Marcante, pelos seus funcionários no âmbito das
suas funções de gestão e administração do serviço ou por entidades por esta
subcontratadas.
De acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais é garantido ao utilizador aceder,
retificar, atualizar ou eliminar os seus dados pessoas a qualquer momento, assim
como, o direito de se opor ao tratamento dos mesmos, desde que esta oposição
conste por escrito e seja dirigido à Sorriso Marcante, para o endereço
clinicasorrisomarcante@gmail.com.
4.2. A Sorriso Marcante não venderá, emprestará ou fornecerá a informação pessoal
do utilizador ou quaisquer outros dados a terceiros, a menos que por solicitação
judicial.

A Sorriso Marcante não se responsabiliza por qualquer tipo de dano causado ao
utilizador ou a outro website pelo uso ilegal e indevido deste e/ou das informações
que nele foram disponibilizadas.
A Sorriso Marcante não assume a responsabilidade pelo comportamento ou conduta
ilegais ou indevidos dos utilizadores deste website.
A Sorriso Marcante reserva-se o direito de suspender o acesso do utilizador ao
website, sem aviso prévio, por razões de qualquer caráter, podendo alterar as
condições de acesso, assim como, todos os seus conteúdos, e poderá também
periodicamente fazer a manutenção e a atualização do presente website com o intuito
de melhorar a sua navegabilidade.
O utilizador compromete-se que ao visitar este website não levará a cabo nenhum ato
que possa danificar a imagem, os interesses e os direitos deste mesmo website ou de
terceiros ou que possa danificar, inutilizar, sobrecarregar este website ou impedir a
utilização normal do mesmo.
Visto que a informação que é publicada na Internet é exclusivamente de índole
informativa, a Sorriso Marcante não se responsabiliza pelas decisões tomadas a partir
da informação facultada, nem pelos danos e prejuízos causados ao utilizador ou a
terceiros que resultem de atos que tenham como único fundamento a informação
conseguida neste website.

4. COOKIES e Redes Sociais
A) O website da Sorriso Marcante não guarda cookies.
B) Ligações a Sites de terceiros
O nosso site inclui links para outros sites e faz integração com redes sociais, cujas
práticas de privacidade podem ser diferentes das que são praticadas pela Sorriso
Marcante. Se enviar informações pessoais para qualquer um desses sites, as
informações são geridas pelas políticas de privacidade dos mesmos. A Sorriso
Marcante não tem controlo nem é responsável por sites de terceiros, pelo que, não
pode assumir qualquer responsabilidade pela proteção e privacidade de quaisquer
dados pessoais que partilhe com os mesmos.
NOTA:
Quaisquer dúvidas que tenha sobre estes Termos e Condições, ou caso pretenda entrar
em contacto a entidade por qualquer outra razão, contacte:

Clínica Sorriso Marcante | Laranjeiro
clinicasorrisomarcante@gmail.com |
Este website é da autoria da Sorriso Marcante.

