
 

Política de Privacidade e de Proteção de Dados 

 

 

Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos através do 

site http://www.gambrinuslisboa.com.  

 

Medidas de protecção dos dados pessoais  

Para garantir a segurança dos seus dados e a máxima confidencialidade, o Restaurante 

Gambrinus, Lda. trata a informação que lhe é fornecida de forma absolutamente 

confidencial, de acordo com as nossas políticas e procedimentos internos de segurança 

e confidencialidade, adequadas para proteger os dados pessoais dos utilizadores.  

 

Informação Pessoal 

Nas circunstâncias em que solicitamos os seus dados pessoais, nomeadamente nome e 

número de telefone para efeitos de reserva, essa informação apenas é usada para 

confirmação da reserva efectuada. 

 

Prazo de Conservação  

Conservamos os seus dados apenas durante o período que for necessário no âmbito da 

finalidade para a qual estes foram recolhidos.  

 

Consentimento  

Ao consentir nesta política de privacidade, está a dar permissão para processar os seus 

dados pessoais especificamente para os fins atrás identificados.  

Pode retirar o seu consentimento em qualquer altura, embora esse direito não 

comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 

previamente dado nem o tratamento posterior dos mesmos dados, baseado noutra 

base legal, como é o caso de uma obrigação legal a que o Restaurante Gambrinus, Lda. 

esteja sujeita.  

Para retirar o seu consentimento, pode contactar-nos através de carta ou do endereço 

de e-mail info@gambrinuslisboa.com.  

http://www.gambrinuslisboa.com/


 

Direitos dos utilizadores  

O utilizador pode exercer a todo o tempo os seus direitos de acesso, retificação, 

apagamento, limitação, oposição e portabilidade, através de solicitação por qualquer 

dos seguintes meios:  

Correio: Rua das Portas de Santo Antão 23 1150-264 Lisboa, Portugal.  

E-mail: info@gambrinuslisboa.com  

O titular poderá ainda apresentar reclamações sobre o tratamento de dados junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados.  

 

Transmissão de Dados  

O tratamento dos dados dos utilizadores poderá ser realizado por um prestador de 

serviços idóneo, contratado pelo Restaurante Gambrinus, Lda. Quando tal sucede, o 

Restaurante Gambrinus, Lda. toma as medidas adequadas, de forma a assegurar que 

as entidades que tenham acesso aos dados oferecem as mais elevadas garantias no 

que respeita à proteção de dados.  

Assim, qualquer subcontratado, tratará os dados pessoais dos Utilizadores, em nome e 

por conta do Restaurante Gambrinus, Lda., cumprindo rigorosamente as normas legais 

sobre proteção de dados pessoais, segurança da informação e demais normas 

aplicáveis. 

 

Cookies  

Quando visitar o nosso site, um pequeno ficheiro de texto (Cookie) é criado e gravado 

disco do seu computador. Este ficheiro ao reconhecê-lo, vai permitir-lhe uma maior 

facilidade e rapidez no acesso, e personalização da página a nível da sua experiencia 

online. 

Identificamos também informação técnica do seu computador quando visita as 

páginas do nosso site, como o IP (Internet Protocol), o sistema operativo, o tipo de 

browser. Utilizamos esta informação para melhorar a qualidade da sua visita ao nosso 

site, e não a divulgaremos a entidades externas. 

A maioria dos browsers aceitam automaticamente estes ficheiros (Cookies), mas 

poderá apagá-los ou definir automaticamente o seu bloqueio.  

No menu "Help" do seu browser encontrará como efectuar essas configurações. 

No entanto, caso não permita o uso de cookies poderá haver algumas funcionalidades 

que não conseguirá utilizar.  

 



Responsável pelo tratamento de dados  

Restaurante Gambrinus, Lda. com sede em Rua das Portas de Santo Antão 23 1150-

264 Lisboa, Portugal, com o email info@gambrinuslisboa.com, é a Responsável pelo 

tratamento dos seus dados pessoais.  

 

Alterações à Politica de Privacidade Ocasionalmente, o Restaurante Gambrinus, Lda. 

atualizará esta Política de Privacidade. Solicitamos-lhe que reveja periodicamente este 

documento para se manter atualizado. 


