
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Agradecemos a sua visita ao nosso website. Assegure-se que lê cuidadosamente os Termos e Condições apresentados nesta página, 
na medida em qualquer utilização deste website significa que aceita os Termos e Condições ora apresentados.

O presente website é propriedade da LXCPIII - LX Capital Partners III, Lda, com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 6, 
2, 1050-121 Lisboa, de agora em dianta LX Capital.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO E EFEITOS

Os presentes termos e condições determinam a relação contratual entre a LX Capital e o utilizador do website. Ao utilizar 
este website, o utilizador afirma que compreende, aceita, e obriga-se a cumprir estes termos e condições. Caso o utilizador não 
concorde com os termos e condições agora descritos, deverá deixar de usar este website.

ALTERAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES

A LX Capital reserva-se no direito de alterar a qualquer momento e sem aviso prévio os presentes termos e condições. 
Recomendamos que o utilizador consulte regularmente estes termos e condições. O utilizador concorda com os novos termos e 
condições se continuar a usar o website.

EXATIDÃO, INTEGRIDADE E A TEMPORALIDADE DA INFORMAÇÃO

Ainda que sejam usados todos os meios ao nosso dispor para assegurar a exatidão e a integridade da informação existente no 
website, não assumimos, em caso algum, qualquer responsabilidade se a informação disponibilizada não é exata ou completa.

RESPONSABILIDADE

A LX Capital faz todos os esforços possíveis para que a informação contida neste website seja correta e rigorosa.
A LX Capital, através deste website providencia informação resumida e sumarizada sobre o projecto Condes de Caria, não 
podendo ser interpretada como aplicável a outros casos individuais ou particulares, uma vez que podem variar no caso concreto.
O website poderá incluir ligações para outros sites de entidades com as quais a LX Capital pode ou não ter relações contratuais. 
LX Capital não se responsabiliza pela informação e serviços prestados pelos websites de terceiros.

GARANTIA

O website é disponibilizado com o conteúdo que nele consta atualmente, sem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, 
tanto quanto ao seu conteúdo e/ou informação disponibilizada.
Política de Privacidade
A LX Capital respeita a privacidade do utilizador. Para mais informação consulte a nossa Política de Privacidade.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

LX Capital, é uma marca registada por LXCPIII - LX Capital Partners III, Lda. Todos os direitos reservados.

O conteúdo do website, incluindo, nomeadamente, mas não exclusivamente, textos, imagens, informação escrita, desenhos e 
outros materiais, são propriedade da LX Capital ou usados por este com a autorização do respetivo proprietário.

Sem autorização expressa e por escrito por parte da LX Capital, o utilizador não poderá reproduzir, publicar, adaptar, modificar 
ou comunicar os elementos do conteúdo do website, ou incorrer em qualquer outra utilização dos mencionados elementos, 
compreendida no conteúdo do direito de autor.

É permitida a cópia, descarregamento ou impressão de elementos do website apenas para uso não comercial, com o objetivo de 
divulgação a outros indivíduos. Esta situação é apenas permitida sob a condição de respeitar os direitos de autor e outros direitos 
intelectuais, e desde que seja efetuada uma menção à marca acima descrita nessas reproduções. A reprodução total ou parcial do 
website para fins comerciais é proibida, assim como a sua alteração ou incorporação em qualquer outro artigo, publicação ou 
website.

As marcas, logótipos e outros sinais distintivos do comércio, assim como quaisquer outros objetos suscetíveis de proteção pelas 
leis da Propriedade Intelectual presentes no website, são Propriedade Intelectual da LX Capital ou de terceiros, e não podem ser 
utilizados sem autorização expressa e por escrito da LX Capital ou dos seus respetivos titulares.



POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade aplica-se ao website www.condesdecaria.pt (em diante website) que é propriedade e administrado 
pela LX Capital e fornece informação sobre como a LX Capital recolhe e usa informação pessoal fornecida pelo utilizador do 
website.

INFORMAÇÃO RECOLHIDA

A informação pessoal recolhida inclui dados de contato, como nome, email e contato telefónico.
Dados de contacto
LX Capital recebe do utilizador dados pessoais como nome e email, necessários para a LX Capital manter o utilizador atualizado 
sobre a prestação dos seus serviços. A informação dos utilizadores será tratada como confidencial e não será vendida, divulgada ou 
transmitida, com exceção do estabelecido nesta Política de Privacidade.

DADOS E INFORMAÇÃO DE TRÁFEGO

Os seguintes tipos de informação são rastreados quando um utilizador entra no website, através código de rastreamento bem 
como de cookies nossos ou de terceiros: tipo de computador, tipo de browser, endereço de IP e servidores de domínio. Esta 
informação é usada pela LX Capital para melhorar a experiência do utilizador no website, para fins gerais de marketing, para 
aceder a tráfego do website, para identificar problemas com o servidor. Dados de tráfego não são examinados para informações 
pessoais identificáveis.

MEIOS DE RECOLHA DE DADOS

LX Capital recolhe informação usando métodos internos bem como externos de identificação de dados do utilizador como 
configurações de browser e endereços de IP. Estes métodos incluem a recolha automática e cookies. Cookies standard de grandes 
browsers e terceiros fornecedores podem ser usados pela LX Capital, que permitem o armazenamento de pequenas porções de 
informação no computador do utilizador sobre a sua visita ao website. Informação pessoal identificável não é capturada em tais 
cookies.

USO DE INFORMAÇÃO PESSOAL IDENTIFICÁVEL

A informação pessoal identificável do utilizador pode ser usada pela LX Capital para verificar a identidade dos utilizadores e 
processar os seus pedidos de informação. Os dados de contacto dos utilizadores podem ser usados para contactar os utilizadores, 
para os informar de modificações ao website e para enviar aos utilizadores informação adicional sobre a LX Capital.

SEGURANÇA DOS DADOS

LX Capital garante que os seus servidores e conexões incorporam os dispositivos de segurança e encriptação mais avançados. LX 
Capital implementa procedimentos para salvaguardar e segurar a informação recolhida e para prevenir acessos não autorizados.

CORRIGIR, ATUALIZAR E ELIMINAR INFORMAÇÃO DOS UTILIZADORES

Em caso de modificações à informação dos utilizadores esta pode ser corrigida ou atualizada. Quando um utilizador não pretende 
mais os nossos serviços a informação fornecida pode ser eliminada a seu pedido.
Websites de entidades terceiras
O website pode conter ligações para outros websites. A LX Capital não é responsável pelas práticas de privacidade de outros 
websites.

ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento pela LX Capital. Qualquer modificação da Política de 
Privacidade do website será publicada nesta Política de Privacidade.
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