
C2 General

Termos e Condições.

O conteúdo deste website é disponibilizado com o objetivo de fornecer informações de carácter geral sobre os serviços prestados pela FJ. Consultores, não sendo garantida a atualização permanente de conteúdos. A

FJ. Consultores exclui a responsabilidade por quaisquer danos que poderão ocorrer relacionados com a informação contida neste website. A reprodução, armazenamento permanente ou retransmissão do conteúdo

deste website são expressamente proibidos sem a autorização prévia e por escrito da FJ. Consultores.

Ao utilizar este website, a recolha e uso das suas informações é efetuada nos termos e condições estabelecidos na Política de Cookies, bem como na Política de Privacidade (dando assim o seu acordo a ambas).

A FJ. Consultores reserva-se ao direito de alterar os termos e condições de utilização do seu website (incluindo a Política de Privacidade ou a Política de Cookies) a qualquer momento. Tais alterações serão

publicadas neste website.

Última atualização: junho 2021



C2 General

Politica de Privacidade.

Geral

A FJ. Consultores está empenhada em proteger a privacidade de todos os utilizadores do seu website, demonstrando o seu compromisso e respeito pelo tratamento dos dados pessoais dos seus utilizadores e

adotando as melhores práticas de técnicas de segurança e proteção de dados pessoais.

A FJ. Consultores esclarece que a simples navegação ou acesso ao site não implica a recolha de dados pessoais. No entanto, saliente-se que o website pode utilizar cookies, pelo que a Política de Cookies deve ser

consultada.

Recrutamento

Pode enviar um email, através do nosso website, com o seu Curriculum Vitae. Os dados pessoais disponibilizados serão utilizados nos processos de recrutamento pendentes ou futuros da FJ. Consultores e tratados

de acordo com a Política de Privacidade.

Direitos

De acordo com a lei aplicável, o utilizador pode, a qualquer momento, solicitar o acesso aos seus dados pessoais, bem como solicitar que sejam corrigidos, apagados, que o seu processamento seja restrito. No

entanto, é responsabilidade do utilizador garantir que o equipamento usado para aceder ao website esteja devidamente protegido contra software e/ou vírus prejudiciais.

Como entrar em contato connosco

Se tiver dúvidas ou perguntas sobre o processamento de seus dados pessoais, entre em contato com a FJ. Consultores para o seguinte endereço de email: geral@fjconsultores.com

Emendas à política de privacidade e política de cookies

A FJ. Consultores pode, a qualquer momento, alterar a Política de Privacidade e Termos e Condições, que incluem a Política de Cookies. Tais mudanças serão publicadas no site.

mailto:geral@fjconsultores.com


C2 General

Politica de Cookies.

Os Cookies e a sua finalidade

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que um website instala no seu computador/ dispositivo através do qual navega quando o acede (os “Cookies”). Os Cookies permitem que, durante determinado período, o

website se recorde das suas ações e preferências de navegação, pelo que são utilizados por nós para processar e gerir da forma mais eficiente os seus pedidos, bem como para desenvolver e melhorar os nossos

serviços e o funcionamento deste website.

Este website procede à instalação de cookies com o único objetivo de viabilizar ou otimizar as funcionalidades oferecidas e de melhorar a experiência de navegação do utilizador.

Notamos que, em geral, os Cookies não incluem detalhes que possam ser utilizados para o identificar, apenas ao computador/ dispositivo que esteja a utilizar. Caso, por algum motivo, através dos Cookies seja

efetuado tratamento de dados pessoais estes serão tratados de acordo com a nossa Política de Privacidade, a qual deverá consultar.


