
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Na Lisboa Ocidental SRU, em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados e demais legislação em vigor aplicável à proteção de dados pessoais, esforçamo-

nos por garantir a segurança e confidencialidade dos seus dados, os quais são 

solicitados e tratados de acordo, exclusivamente, com a finalidade a que se destinam 

(por exemplo, cumprimento de obrigações legais ou contratuais ou divulgação da nossa 

atividade). 

Assim, a informação que nos é fornecida é tratada com responsabilidade e respeito e 

não é partilhada com parceiros, exceto no estrito cumprimento de obrigações legais 

aplicáveis, ou outras causas legalmente tipificadas, e na justa medida em que tal se 

mostrar adequado ao fim a que essa partilha se destinar. 

Mais informamos, para efeitos do artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados que: 

A responsável pelo tratamento de dados pessoais é a Lisboa Ocidental SRU - 

Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M.,S.A., pessoa coletiva nº  507 023 129, com 

sede na Praça do Município, 31, 2º piso, 1100-365 Lisboa, telefone 218 847 030, e 

endereço geral de correio info@lisboaocidentalsru.pt; 

A visita ao portal da SRU é feita anonimamente; 

Apenas são requeridos dados pessoais no âmbito do preenchimento do formulário de 

candidatura espontânea no separador de recrutamento; 

A disponibilização desses dados à SRU é da exclusiva responsabilidade do candidato; 

Os dados serão conservados durante o período necessário ao cumprimento da 

finalidade a que se destinam ou até ao momento em que o/a titular dos mesmos solicite 

o seu apagamento, sendo posteriormente eliminados;  

Para consulta dos dados, retificação, alteração e apagamento, bem como para retirada 

de consentimento, nos casos aplicáveis, envie mensagem de correio eletrónico para 

info@lisboaocidentalsru.pt;  
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O/a titular dos dados pode apresentar reclamação sobre o tratamento de dados à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 Esta política poderá ser revista sempre que considerado conveniente, sendo publicitada 

em www.lisboaocidentalsru.pt. 

 

Informação legal: 

Os conteúdos publicados incluem links para páginas de terceiros, portais, 

principalmente de entidades públicas, que são considerados como podendo ser de 

interesse para os utilizadores do portal. A SRU não assume qualquer responsabilidade 

derivada das ligações ou do conteúdo desses links. 

 

Os desenhos gráficos, fotografias e informações que o portal contém são da propriedade 

da SRU, a menos que expressamente indicado como sendo de uma propriedade 

diferente e são protegidas pela legislação de propriedade intelectual. 

 

Política de Cookies 

A Lisboa Ocidental SRU, empresa municipal, com sede na Praça do Município, nº 31, 

2º andar, 1100-365 Lisboa, e registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa, sob o número único de pessoa coletiva 507023129, utiliza cookies que permitem 

melhorar o desempenho e a experiência de navegação do utilizador. Qualquer 

navegador de internet (browser) permite ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, 

através das definições do próprio navegador. Se optar por desativar os cookies, alguns 

serviços do nosso site, a saber, https://lisboaocidentalsru.pt, irão deixar de funcionar, 

afetando assim a sua experiência de navegação nos sites. 

O que são cookies? 

http://www.lisboaocidentalsru.pt/


 
 
Os cookies são curtos ficheiros de texto com informações relevantes que o seu browser 

processa, quando um site é visitado por um utilizador. 

A colocação de cookies ajuda o Sítio a reconhecer o dispositivo (tablet, desktop, mobile, 

etc) do utilizador sempre que nos visita. Os cookies retêm apenas informação 

relacionada com as suas preferências, não revelando dados pessoais. 

Para que a sua experiência de navegação seja otimizada o mais possível, 

recomendamos que não desative os cookies. Os mesmos aumentam a rapidez de 

resposta na navegação. 

Tipos de cookies 

Existem vários tipos de cookies com caraterísticas e funções diferentes. São eles: 

Cookies essenciais – São bastante importantes para aceder a áreas específicas do site 

permitindo uma navegação correta. 

Cookies de funcionalidade – Os cookies de funcionalidade permitem que as 

preferências do utilizador sejam guardadas quando visita os sites. Desta forma, não é 

necessário personalizar o Sítio sempre que o visita. 

Cookies analíticos – Este tipo de cookies permite analisar a forma como os utilizadores 

utilizam o Sítio, conhecer as páginas mais populares e monitorizar o desempenho do 

site, possibilitando perceber possíveis mensagens de erro no site. Nunca serão 

reveladas informações de cariz pessoal. 

 


