
Termos de Utilização 
  
1. Introdução  
Este site é operado pelo Grupo Ascendum com o objetivo de possibilitar o acesso à 
informação sobre o Grupo e sobre a sua atividade.  
Todos os elementos constantes do site têm carácter meramente informativo, não 
podendo os seus conteúdos ser entendidos como definitivos ou vinculativos.  
Ao aceder e utilizar o site do Grupo Ascendum, o utilizador está a concordar com esta 
política, sem limitações nem reservas. O seu acesso ao site do Grupo Ascendum está, 
por conseguinte, subordinado a esta política, bem como a toda a legislação aplicável 
em vigor.  
Caso não concorde com os presentes Termos de Utilização deverá abster-se de 
utilizar este site. 
  
2. Propriedade Intelectual  
O conteúdo deste site, incluindo marcas, desenhos, logótipos, texto, imagens, 
materiais áudio e de vídeo, é propriedade do Grupo Ascendum (a menos que seja feita 
indicação em contrário, através de uma referência à respetiva fonte) e está protegido 
pela legislação nacional e internacional em matéria de proteção da propriedade 
intelectual. Não é permitido exibir, reproduzir, distribuir, modificar, transmitir ou usar o 
conteúdo deste site sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, do Grupo 
Ascendum.  
Não obstante, o utilizador pode imprimir excertos deste site para uso pessoal e não-
comercial, desde que tal excerto contemple a indicação da fonte e do titular dos 
direitos de autor e desde que outra indicação de propriedade não seja removida. 
  
3. Responsabilidade, uso e risco  
O Grupo Ascendum usará a diligência razoável no sentido de assegurar que toda a 
informação contida no site é exata e atualizada. Porém, o uso deste site e da 
informação nele disponível corre exclusivamente por conta e risco do utilizador e o 
Grupo Ascendum não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros e/ou 
omissões daquela informação.  
O Grupo Ascendum reserva-se o direito de introduzir, a qualquer momento, alterações 
que entender adequadas relativamente aos produtos e serviços referidos no site.  
O Grupo Ascendum exclui expressamente qualquer responsabilidade por quaisquer 
danos ou vírus que possam infetar o computador do utilizador, ou outros bens, quando 
aceder ao ou percorrer este site ou transferir para o seu computador material a partir 
do site.  
O Grupo Ascendum reserva-se o direito de alterar os presentes Termos de Utilização.  
Estes Termos e Condições encontram-se sujeitos à lei portuguesa. 

 

Política de Privacidade  
O Grupo Ascendum garante e protege a privacidade do utilizador ao interagir com este 
site e cumpre as suas obrigações legais em matéria de proteção de dados pessoais.  
A nossa Política de Privacidade define os termos em que terá lugar o tratamento de 
qualquer informação pessoal que nos seja fornecida quando utilizar este site.  
O Grupo Ascendum poderá recolher informações sobre o utilizador caso este opte por 
preencher algum dos formulários disponíveis no nosso site. Tais informações são 
utilizadas com a finalidade de processar as solicitações efetuadas pelo utilizador e 
administrar eficientemente as mesmas.  
O Grupo Ascendum pode usar informações agregadas para fins de acompanhamento 
do uso dos seus serviços e para ajudar a desenvolver e melhorar este site. A 
informação agregada, de natureza estatística, não inclui, porém, detalhes que possam 
ser usados para o identificar.  
  



1. Direito de Acesso, Retificação e Atualização de Dados  
Nos termos da lei, o Grupo Ascendum garante-lhe, a todo o tempo, o direito de 
acesso, retificação, atualização e eliminação dos respetivos dados pessoais, podendo 
ainda opor-se ao seu tratamento para efeitos de marketing direto, em todos os casos, 
mediante pedido escrito dirigido à Ascendum Portugal (responsável pelo tratamento), 
para o seguinte endereço:  
Ascendum Portugal, SA  
Rua do Brasil, nº 27 - Apartado 2094 
2696-801 São João da Talha | Lisboa 
O Grupo Ascendum reserva-se o direito de solicitar acesso a elementos identificativos 
do autor do pedido em ordem a comprovar a respetiva identidade. 
  
2. Cookies  
O Grupo Ascendum utiliza a tecnologia cookie neste site. Um cookie é um arquivo de 
texto que identifica o computador do utilizador no servidor do Grupo Ascendum. Os 
cookies não identificam o utilizador individual mas apenas o computador utilizado para 
a visita ao nosso site. Os cookies não são usados para recolher informações pessoais.  
O utilizador tem, a qualquer momento, a possibilidade de configurar o seu computador 
para aceitar todos os cookies, para notificá-lo quando um cookie é emitido ou para não 
receber quaisquer cookies.  
  
3. Segurança dos Dados  
Quaisquer dados pessoais fornecidos pelo utilizador através da utilização deste site 
apenas serão utilizados pelo Grupo Ascendum, isto é, pelas empresas que constituem 
o Grupo.  
O Grupo Ascendum não recolhe quaisquer dados pessoais do utilizador sem o seu 
conhecimento. Limita-se a recolher e guardar informação voluntariamente facultada 
pelos utilizadores, incluindo informação individualizada como o nome, morada, 
endereço eletrónico e número de telefone.  
Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente à utilização em processo de 
recrutamento e/ou a melhoria dos serviços de marketing do Grupo Ascendum.  
O Grupo Ascendum compromete-se a assegurar a privacidade dos utilizadores do site, 
não facultando a terceiros, de qualquer forma, qualquer dado pessoal enviado pelos 
utilizadores.  
O Grupo Ascendum dispõe de procedimentos de natureza técnica e organizativa com 
o objetivo de evitar quebras de segurança e o acesso indevido a dados pessoais, bem 
como a respetiva destruição ou uso ilícitos.  
Apesar de todos estes esforços, não é possível ao Grupo Ascendum garantir a 
absoluta inviolabilidade da informação que recebe, atendendo à natureza de rede 
aberta da Internet.  
  
4. Hiperligações  
Este site pode conter hiperligações para outros sites da Internet que são totalmente 
independentes deste site. O Grupo Ascendum não é responsável, de qualquer forma, 
pela autenticidade, exatidão ou atualidade das informações contidas em qualquer 
hiperligação ou noutro site da Internet ao qual faça referência. Por sua vez, qualquer 
outro site da Internet que esteja ligado ao site do Grupo Ascendum será da inteira 
responsabilidade do seu administrador. 


