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Comunicações comerciais e publicitárias 

 

A GÓMEZ-ACEBO & POMBO informa dos seguintes aspetos relativos à proteção de dados: 

 

1) Responsável pelo tratamento: GÓMEZ ACEBO & POMBO ABOGADOS, S. L. P. Sucursal 

em Portugal (daqui em diante, GÓMEZ-ACEBO & POMBO), com sede na Avenida 

Duque de Ávila, n.º 46, 6.º, 1050-083 Lisboa (Portugal), com o telefone de contacto 

+351 21 340 86 00 e o endereço de correio eletrónico dpo@ga-p.com, é a entidade 

responsável pelo tratamento dos seus dados recolhidos no formulário de registo para 

alertas.  

 

2) Encarregado da Proteção de Dados: O endereço de correio eletrónico de contacto 

do delegado de Proteção de Dados da GÓMEZ-ACEBO & POMBO é o seguinte: 

dpo@ga-p.com. 

 

3) Obrigatoriedade ou voluntariedade quanto à comunicação dos dados : O 

preenchimento do formulário é voluntário e a consequência de não nos serem 

facilitados os seus dados será a impossibilidade de receber os alertas.  

 

4) Finalidades e legitimidade para o tratamento: 

 

a) Tratamentos baseados no consentimento do interessado: 

GÓMEZ-ACEBO & POMBO entenderá que consente expressamente o tratamento 

dos seus dados para a receção de comunicações comerciais por meios eletrónicos 

de publicações jurídicas, comentários e análises jurídicas da GÓMEZ ACEBO & 

POMBO ao marcar a opção incluída no formulário para tal efeito. 

 

b) Tratamentos baseados em interesse legítimo: 

Os seus dados serão tratados para efeito do interesse legítimo da GÓMEZ ACEBO & 

POMBO, para conservar os dados mínimos imprescindíveis com o objetivo de 

identificá-lo e adotar as medidas necessárias que evitem o envio de comunicações 

comerciais e publicitárias quando se oponha - ou revogue o seu consentimento - a 

que a GÓMEZ ACEBO & POMBO lhe envie comunicações comerciais ou 

publicitárias.  

 

5) Destinatários: Serão também destinatários dos dados empresas terceiras, externas à 

GÓMEZ ACEBO & POMBO (responsáveis pelo tratamento) que tratarão o seus dados 
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com o objetivo de prestar serviços auxiliares à GÓMEZ-ACEBO & POMBO que 

suponham funções de apoio necessárias para a atividade e os tratamentos principais 

indicados no parágrafo “finalidades do tratamento”. Os dados serão tratados pelos 

responsáveis legais de um contrato de prestação de serviços e de outro de 

responsabilidade de tratamento, conforme a legislação de proteção de dados.  

 

6) Transferências internacionais de dados: Os seus dados poderão ser comunicados aos 

diferentes escritórios da GA_P - que pode consultar em http://www.gomezacebo-

pombo.com/index.php/pt/oficinas -, os quais podem estar localizadas fora do Espaço 

Económico Europeu, como é o caso do escritório da GA_P em Nova Iorque. 

Nesse sentido, a GA_P adotou todas as medidas legais necessárias para garantir que a 

transferência de dados para tais países seja segura e em conformidade com o 

previsto na legislação aplicável e subscreveu as correspondentes cláusulas contratuais 

tipo como garantia da transferência internacional de dados. 

Igualmente, poderão ter acesso aos seus dados prestadores de serviços e 

fornecedores com os quais tenhamos subscrito contratos correspondentes, cuja 

utilização seja necessária para poder garantir a relação da GA_P com os seus 

contactos e clientes. Em qualquer caso, serão adotadas as medidas legais e 

organizativas necessárias para garantir a segurança e o acesso aos dados. 

 

7) Prazo de conservação dos dados: A GÓMEZ-ACEBO & POMBO conservará os seus 

dados até que solicite a sua supressão ou revogue o consentimento outorgado.  

 

8) Direitos: Tem os seguintes direitos: 

 

 Direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade - 

quando este último se aplique legalmente -, que pode exercer mediante o envio 

ao Departamento de Inovação e Desenvolvimento do Cliente da GÓMEZ ACEBO & 

POMBO, na Avenida Duque de Ávila, n.º 46, 6.º, 1050-083 Lisboa (Portuga)l, ou para 

o endereço de correio eletrónico dpo@ga-p.com, uma solicitação na qual indique 

o direito que exerce e em que anexe algum documento (ou cópia de documento) 

que prove a sua identidade. 

 Direito a revogar o seu consentimento sem efeitos retroativos ou a opor-se à 

receção de comunicações comerciais, enviando um correio eletrónico para o 

seguinte endereço: dpo@ga-p.com (indicando no assunto «BAIXA»). 

 E direito a apresentar uma reclamação perante uma autoridade de controlo (em 

Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, Rua de São Bento n.º 148-3.º, 

1200-821 Lisboa, Portugal; www.cnpd.pt; telefone: +351 213928400), particularmente 

quanto ao exercício dos seus direitos.  
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