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Estrutura 

Neste documento, a Vipa Lab, Núcleo Investigação e Desenvolvimento, doravante 
designada por Vipa Lab Núcleo I&D, site ou empresa, descreve o armazenamento e fins 
dos dados que pode escolher fornecer durante o uso deste website ( www.vipalab.eu ). 
 

Declaração de compromisso com a privacidade e proteção de dados 
pessoais 

A Vipa Lab Núcleo de I&D enquanto organização que lida diariamente com dados pessoais, 

considera-se comprometida com as matérias reguladas e as obrigações impostas pela 

legislação europeia sobre proteção de dados constituída, nomeadamente, pelo Regulamento 

(EU) 2016/679 do Parlamento e do Conselho (relativo à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados) 

doravante designado RGPD, assim como pela Lei 58/2019, de 8 de agosto que assegura a 

execução do referido regulamento no contexto português. 

 

● O responsável pelo tratamento de dados 

A entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais é a VGPC, Lda., com 

o número de identificação de pessoa coletiva 515 663 654, com instalações na Rua Dr. 

Fernão de Ornelas nº56, 4ºAC, 9050-021 Funchal, Telefone: +351 291 600 300, E-mail: 

dpo@vipacorporation.com, que no seu contexto, decide quais os dados recolhidos, os meios 

de tratamento, o período de conservação e as finalidades para que são utilizados. 



 
 
 

Aviso Legal 

O conteúdo deste site (incluindo, mas não se limitando a, texto, imagens, componentes de 

áudio e vídeo, doravante CONTEÚDOS) é protegido pela Lei de Propriedade Intelectual. A 

distribuição, modificação, transmissão, cópia ou qualquer uso do conteúdo do site para fins 

públicos ou comerciais sem a permissão da empresa é uma violação da lei aplicável. É-lhe 

atribuída também uma licença gratuita, pessoal e não exclusiva para usar, copiar, imprimir e 

fazer download de qualquer material ou documento disponível no site para o seu computador 

pessoal. 

Resolução Alternativa De Disputa 

A resolução alternativa de litígios é a possibilidade de todos os consumidores recorrerem a 

entidades oficiais para os auxiliar na resolução ou direcionamento de qualquer conflito antes 

de iniciarem o litígio nos tribunais. Regra geral, o procedimento é o seguinte: O cliente pede 

a um terceiro imparcial que atue como intermediário entre ele e o comerciante submetido à 

reclamação. O intermediário pode sugerir uma solução para a sua reclamação, impor uma 

solução a ambas as partes ou reunir as partes para encontrar uma solução. Pode conhecer 

o conceito de resolução alternativa de disputas por outro nome: 'mediação', 'conciliação', 

'arbitragem' ou 'comissão responsável por disputas de consumo'. A resolução alternativa de 

disputas é geralmente menos dispendiosa, menos formal e mais rápida do que a via judicial. 

Responsabilidade Pelo Conteúdo e Atualização do Site 

A empresa isenta-se de qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido do conteúdo 

e reserva-se o direito de atualizar, modificar ou excluir as informações contidas no site e de 

limitar ou não permitir o acesso a essas informações em tempo oportuno ou definitivo. As 

informações contidas nestas páginas da web são atuais na data da sua última atualização e 

devem ser consideradas como informações orientadas ao utilizador sobre produtos e serviços 

e outras informações adicionais. 

 

A empresa não se responsabiliza por quaisquer discrepâncias que possam surgir entre a 

versão dos seus documentos impressos e a versão eletrónica dos mesmos publicada no site. 

Os conteúdos, atividades comerciais, produtos e serviços incluídos no site da empresa e 



 
 
 

quaisquer relacionados ou vinculados. Simultaneamente, são dirigidos a consumidores 

residentes em Portugal, pelo que em qualquer caso é aplicável a Legislação Portuguesa e os 

Tribunais Portugueses competentes. 
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Os dados fornecidos são confidenciais e serão incorporados num arquivo automatizado da 

empresa pelo qual a empresa é responsável. Os candidatos autorizam a empresa a transferir 

os dados para as empresas do seu grupo, a fim de cumprir com diligência o seu pedido. O 

requerente tem o direito de aceder, retificar e cancelar estes dados, quer por via eletrónica, 

quer por pedido de correio eletrónico através do endereço a que se referem os dados 

eletrónicos. 

Política de Cookies 

Definição e Função dos Cookies 

Um cookie é um arquivo que é descarregado para o seu computador quando acede a certas 

páginas da web. Os cookies permitem que uma página da web, entre outras coisas, armazene 

e recupere informações sobre os hábitos de navegação do utilizador ou do seu dispositivo e, 

dependendo das informações que eles contêm e como usam o seu dispositivo, podem 

permitir que eles reconheçam o utilizador. Podem também recolher, por exemplo, o endereço 

IP que o computador utiliza para aceder ao site, o URL da página Web solicitada, o tempo de 

ligação e outros parâmetros relacionados com o sistema operativo do contexto informático 

utilizado. Os cookies de sessão são armazenados na memória do navegador do utilizador, 

embora as informações neles contidas não sejam utilizadas. 

Que Tipo de Cookies Usa o Website? 

Cookies técnicos: incluem cookies de desempenho que ajudam a melhorar a qualidade do 

nosso serviço e cookies de funcionalidade que permitem armazenar as preferências do 

utilizador. 

 



 
 
 

Cookies estatísticos: Recolhem informações sobre a data da visita, o URL e o título da 

página visitada. Os relatórios gerados com essas informações serão puramente estatísticos, 

fornecendo informações sobre o comportamento de navegação anonimamente. 

Cookies analíticos: são usados para saber de qual mecanismo de pesquisa o utilizador 

visitou o site e quais foram os termos de pesquisa usados para encontrá-lo. Eles também 

calculam o tempo gasto na web em cada sessão e o número de vezes que visitou a página. 

Tipos de Cookies por Duração 

Os cookies usados no site podem ter a seguinte duração: 

 

● Cookies de sessão - São temporários, permanecem nos cookies do seu navegador 

de internet (browser) até sair do site. A informação obtida permite identificar problemas 

e fornecer uma melhor experiência de navegação. 

● Cookies Permanentes: são instalados permanentemente no seu navegador e são 

ativados cada vez que visita o site, desde que não desative seu uso. 

● Serviço: Relacionado a algum serviço personalizado dentro do site, com prazo de 

vencimento inferiora 24 horas. 

Cookies de Terceiros 

Ao utilizar o site, alguns cookies não são definidos pela empresa, mas sim por terceiros. As 

empresas que geram esses cookies têm as suas próprias políticas de privacidade. Para obter 

mais informações sobre os cookies que esses terceiros definem, visite os seguintes links: 

Para o Google 

Para o Youtube 

Para o Facebook 

Ativar, Bloquear e Excluir Cookies 

Você pode ativar, bloquear ou excluir cookies instalados no seu dispositivo, definindo as 

opções do navegador instaladas no seu computador. Se bloquear a instalação de cookies no 

seu navegador, poderá não conseguir aceder a algumas das seções da nossa web. 



 
 
 

A gestão de cookies é feita através do seu navegador. Para definir cookies - permitir, bloquear 

ou excluir - deve consultar os seguintes links dos principais navegadores e dispositivos: 

 

Para o Internet Explorer ™ 

Para o Safari ™ 

Para o Chrome ™ 

Para o Firefox ™ 

Para o Opera ™ 

Para o Android ™ 

Para o Windows Phone ™ 

Para o Blackberry ™ 

Para o Safari e iOS (iPhone e iPad) 

Para o Chrome no Android 

Para o Firefox no Android 

 

Para definir cookies de terceiros, uma vez que não são colocados pela sua empresa, deve 

consultar os respetivos sites de terceiros (identificados acima) para saber como pode 

identificá-los, ativá-los, bloqueá-los ou eliminá-los.  

 

Se deseja obter mais informações sobre o uso de cookies, solicite-a por e-mail. 


