
1. Política de Privacidade & Cookies 

No âmbito sua atividade profissional, Raul de Orofino, necessita de recolher alguns dados 
pessoais dos membros do seu website, bem como dos subscritores da sua newsletter 
periódica. No entanto, respeita o direito à privacidade e não recolhe qualquer informação 
pessoal sem o prévio consentimento dos mesmos. 

A interação cada vez maior dos visitantes, membros e subscritores do website 
www.rauldeorofino.com  também requer, nalguns casos, a recolha de informações pessoais do 
utilizador, ou noutros casos, para melhorar a performance da navegação no referido website, a 
recolha de dados do seu computador por intermédio de pequenos ficheiros vulgarmente 
conhecidos como cookies. 

A Política de Privacidade & Cookies de Raul de Orofino serve para uma clara compreensão de 
como são recolhidos, usados, partilhados e protegidos os dados pessoais dos utilizadores do 
website www.rauldeorofino.com independentemente de serem membros, subscritores ou 
visitantes. 

Raul de Orofino não comercializa dados pessoais dos utilizadores (membros, subscritores e 
visitantes) do seu website www.rauldeorofino.com nem partilha esses mesmos dados com 
terceiros, à exceção da Wix (www.wix.com), plataforma segura e certificada de construção e 
alojamento web e de envio de newsletters através do serviço Wix ShoutOut, na qual está 
alojado o website www.rauldeorofino.com e é gerido o envio das newsletters, que, tal como 
Raul de Orofino, respeita o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e aplica todas as 
medidas necessárias à segurança da base de dados. Raul de Orofino não cede os seus dados 
pessoais a qualquer outra entidade. 

 

2. Responsável pela Recolha e Tratamento dos seus Dados Pessoais 

Os seus dados serão recolhidos e tratados por Raul de Orofino, com o número de identificação 
fiscal 234 289 961 e sediado na Rua de S. Bento, n.º 199, 3.º Dt.º, 1250-219 Lisboa, Portugal, 
sendo este o responsável pelo tratamento de dados pessoais na aceitação do Regulamento 
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016 (de ora em diante 
designado RGPD). 

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais poderá contactar 
Raul de Orofino através dos seguintes meios: 

• via correio eletrónico, escrevendo para o e-mail: contato@rauldeorofino.com; 

• via CTT, escrevendo para a morada: Rua de S. Bento, n.º 199, 3.º Dt.º, 1250-219 Lisboa, 
Portugal; 

• via web: preenchendo o formulário de contacto disponível no menu Contactos no website 
www.rauldeorofino.com em https://www.rauldeorofino.com/contactos. 

 

3. Processamento e Alteração 

Ao disponibilizar os seus dados pessoais a Raul de Orofino, o utilizador (membro, subscritor 
e/ou visitante) reconhece e consente que os mesmos sejam processados de acordo com a 
presente Política de Privacidade e com as regras e princípios constantes dos respetivos termos 
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e condições dos serviços utilizados. Nesta medida e no que se refere ao processamento dos 
dados pessoais, o cliente deve ler a presente Política de Privacidade conjuntamente com os 
Termos e Condições Gerais de Utilização. Mais se Informa que, sempre que se manifeste como 
necessário, será alterada a presente Política de Privacidade sem necessidade de qualquer 
autorização prévia. 

 

4. O que são Dados Pessoais 

São quaisquer informações, de qualquer natureza e independentemente do respetivo suporte, 
relativa a uma pessoa singular, direta ou indiretamente, identificada ou identificável (titular 
dos dados). 

 

5. Que Dados Pessoais são Recolhidos e Tratados 

Os dados pessoais recolhidos por Raul de Orofino limitam-se aos estritamente necessários à 
finalidade do tratamento, nomeadamente nome, apelido e endereço de e-mail. 
Opcionalmente, o utilizador (membro, subscritor e/ou visitante) poderá indicar, se assim 
desejar e entender, outros dados como número de telefone, entidade empregadora e 
respetiva morada. No caso de serem prestados serviços por parte de Raul de Orofino, terão de 
ser fornecidos obrigatoriamente os dados necessários à abertura de ficha de cliente, com 
objetivo contratual e de emissão de fatura, tais como o nome da entidade contratante 
(cliente), n.º de identificação fiscal, morada da sede, nome e cargo da pessoa responsável pela 
aquisição dos serviços e respetivos contactos telefónicos e de e-mail. 

 

6. Quando são Recolhidos Dados Pessoais e com que Finalidade 

São solicitados e recolhidos os dados pessoais dos utilizadores do website de Raul de Orofino 
www.rauldeorofino.com aquando da subscrição da sua newsletter periódica e/ou do registo 
na área de Membros do website em https://www.rauldeorofino.com/membros. Alguns dos 
dados pessoais são de fornecimento obrigatório e Raul de Orofino informará dessa 
obrigatoriedade. A disponibilização de dados incorretos ou inexatos é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador (membro, subscritor e/ou visitante) titular dos mesmos. A 
recolha e o tratamento de dados pessoais do utilizador (membro, subscritor e/ou visitante) por 
parte de Raul de Orofino têm as seguintes finalidades, seguidamente detalhadas: 

• interação 

- registo na área de Membros do website www.rauldeorofino.com com o único objetivo de o 
utilizador (membro) poder comentar as publicações de Raul de Orofino no seu Blog patente 
em https://www.rauldeorofino.com/blog; 

• divulgação 

- receber a newsletter periódica de Raul de Orofino por via eletrónica (e-mail marketing) de 
forma a que o utilizador (membro ou subscritor) possa tomar conhecimento das notícias 
relacionadas com o trabalho de Raul de Orofino e outros assuntos no âmbito da sua atividade 
profissional; 

• marketing 
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-  ser contactado por parte de Raul de Orofino pelos vários meios (via correio eletrónico/postal 
e/ou telefone) de forma a que Raul de Orofino possa dar a conhecer o seu trabalho no âmbito 
da sua atividade profissional. 

• prestação de serviços 

- uma vez que a Raul de Orofino presta serviços nas áreas de desenvolvimento pessoal, 
motivação, formação e entretenimento, o tratamento dos dados do adquirente é necessário 
para o cumprimento do contrato de compra e venda da prestação de serviços a celebrar, bem 
como a aceitação das suas Condições Gerais e Particulares. 

• recrutamento e seleção de pessoal 

- Durante eventuais processos de recrutamento seleção de pessoal, Raul de Orofino procede à 
recolha e tratamento de dados pessoais dos respetivos candidatos. Esses dados servirão para 
responder a questões, sugestões ou reclamações apresentadas pelo respetivo titular a Raul de 
Orofino, sendo mantidos por um período máximo de cinco anos. 

 

7. Partilha ou Transferência de Dados Pessoais 

Raul de Orofino poderá recorrer a subcontratantes para a manutenção, alojamento e gestão 
dos seus sistemas e equipamentos informáticos, nos termos permitidos pela legislação que 
regula o tratamento de dados pessoais, ficando estas entidades obrigadas a guardar sigilo e a 
garantir a segurança relativamente aos dados pessoais a que para o efeito tenham acesso, não 
devendo utilizá-los para quaisquer outros fins ou em benefício próprio, nem relacioná-los com 
outros dados que possuam. Os dados pessoais poderão ainda ser disponibilizados aos tribunais 
e às demais autoridades competentes, no estrito cumprimento do disposto na lei. Os dados 
pessoais recolhidos por Raul de Orofino serão tratados dentro do espaço da União Europeia. 

 

8. Período de Conservação dos Dados Pessoais 

Raul de Orofino conserva os dados pessoais durante os prazos de conservação máximos supra 
citados e apenas durante o período de tempo necessário, ou para o cumprimento de 
obrigações a que esteja legalmente sujeito. Em qualquer caso, terminada a relação com os 
titulares de dados pessoais, estes deixaram de ser tratados para os devidos efeitos a que 
estavam previamente destinados. 

 

9. A Segurança e Confidencialidade dos Dados Pessoais 

Raul de Orofino empenha-se na implementação de todas as precauções necessárias para 
preservar a confidencialidade e segurança dos dados pessoais recolhidos e tratados, 
impedindo que estes sejam distorcidos, danificados, destruídos, ou que terceiros não 
autorizados tenham acesso aos mesmos. Foram desenvolvidas medidas de segurança técnicas 
e organizacionais de ponta, especialmente no que diz respeito a sistemas de informação. No 
entanto, não controlamos todos os riscos relacionados com a utilização da internet, alertando 
desde já para a existência de possíveis riscos associados ao seu uso e funcionamento, e 
consequentemente à partilha de dados pessoais por esta via. 

 



10. Direitos do Titular dos Dados Pessoais 

De acordo com a legislação em vigor, o titular dos dados pessoais tem direito de acesso e 
retificação dos seus dados, bem como o direito de solicitar a sua eliminação, opor-se ao seu 
tratamento e obter a sua limitação ou portabilidade na medida em que esta seja aplicável. 
Pode, igualmente, opor-se a que os seus dados sejam utilizados com o fim de criação de um 
eventual perfil seu, deixando neste caso de usufruir de quaisquer benefícios criados para esse 
fim. 

O exercício de algum dos direitos legalmente conferidos  pelo respetivo titular deve ser feito 
via CTT por meio de carta registada com aviso de receção, ou por mensagem de correio 
eletrónico, assinadas pelo próprio e sempre que necessário, acompanhadas por certificação de 
identificação do titular que exerce o seu direito. Os direitos conferidos podem ser exercidos 
através de contacto direto com Raul de Orofino por: 

• correio postal (CTT) dirigido a Raul de Orofino, Rua de S. Bento, n.º 199, 3.º Dt.º, 1250-219 
Lisboa, Portugal; 

• correio eletrónico (e-mail) enviado para contato@rauldeorofino.com. 

O titular dos dados pessoais, deve ter presente que, em certos casos (como, por exemplo, 
imperativos legais) o seu pedido poderá não ser imediatamente satisfeito. De qualquer modo, 
será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo máximo de um mês a partir do 
momento em que o pedido for efetuado. 

O titular dos dados pessoais pode, ainda, retirar a qualquer momento o seu 
consentimento,quando aplicável, através dos canais disponibilizados para o efeito por Raul de 
Orofino. No entanto, a retirada de consentimento não compromete 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 do cumprimento do contrato ou da 
obrigação legal a que Raul de Orofino esteja sujeito 

. 

11. Utilização de Cookies 

Conforme já referido, Raul de Orofino, procede à recolha e ao tratamento dos dados pessoais 
necessários à disponibilização e funcionamento do seu website www.rauldeorofino.com 
garantindo, no entanto, adequados níveis de segurança e de proteção dos dados pessoais dos 
seus utilizadores. Para o efeito, foram adotadas diversas medidas de segurança físicas, lógicas, 
técnicas e organizativas, de forma a proteger os dados pessoais contra a sua difusão, perda, 
uso indevido, alteração, tratamento ou acesso não autorizados, bem como contra qualquer 
outra forma de tratamento ilícito. Não obstante as medidas de segurança adotadas por Raul 
de Orofino, o utilizador deverá guardar segredo de eventuais códigos de acesso, não os 
partilhando com terceiros, devendo ainda seguir as práticas de segurança aconselhadas, 
nomeadamente quanto à instalação e atualização dos necessários aplicativos de segurança, 
como o software anti-vírus. 

Raul de Orofino utiliza cookies no seu website www.rauldeorofino.com, considerando-se como 
tal, pequenos ficheiros de texto com informação relevante que o dispositivo de acesso 
(computador, telemóvel, smartphone ou tablet) carrega, através do navegador de internet 
(browser), quando um site é visitado pelo utilizador. 
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Os cookies utilizados por Raul de Orofino permitem melhorar o desempenho e a experiência 
de navegação dos seus utilizadores, aumentando, por um lado, a rapidez e eficiência de 
resposta e, por outro, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas 
informações. A colocação de cookies não só ajuda o site a reconhecer o dispositivo do 
utilizador na próxima vez que este o visite, mas também será imprescindível para o 
funcionamento do mesmo. Os cookies usados no website www.rauldeorofino.com não 
recolhem informações pessoais que permitam identificar o utilizador, guardando apenas 
informações genéricas, designadamente a forma ou local/país de acesso e o modo como o 
utilizador usa o website, entre outros. Os cookies retêm apenas informação relacionada com 
as preferências do utilizador e este pode, a qualquer momento e através do seu navegador de 
internet (browser), decidir ser notificado sobre a receção de cookies, bem como bloquear a 
respetiva entrada no seu sistema. Alerta-se, contudo, que a recusa de uso de cookies pode 
resultar na impossibilidade de acesso a algumas das áreas do website www.rauldeorofino.com. 

 

12. Cookies utilizados por Raul de Orofino 

Raul de Orofino utiliza no seu website www.rauldeorofino.com diferentes tipos de cookies, 
conforme se passa a descrever: 

• cookies essenciais 

- alguns cookies são essenciais para aceder a áreas específicas do website de Raul de Orofino, 
permitindo a navegação e a utilização das suas aplicações, tal como o acesso a áreas seguras 
do site, através de login. Sem estes cookies, os serviços que o exijam não podem ser prestados; 

• cookies de funcionalidade 

- os cookies de funcionalidade permitem relembrar as preferências do utilizador relativamente 
à navegação no website, não necessitando, assim, de o reconfigurar e personalizar cada vez 
que o visita; 

• cookies analíticos 

- estes cookies são utilizados para analisar a forma como o utilizador usa o website, permitindo 
destacar conteúdos que podem ser do seu interesse e monitorizar o desempenho do website, 
conhecendo quais as páginas mais populares, qual o método de ligação entre páginas que é 
mais eficaz ou para determinar a razão de algumas páginas estarem a receber mensagens de 
erro. Estes cookies são utilizados apenas para efeitos de criação e análise estatística, sem 
nunca recolher informação de carácter pessoal. Assim, Raul de Orofino, pode fornecer uma 
experiência de elevada qualidade ao personalizar a sua oferta, e rapidamente identificar e 
corrigir quaisquer problemas que surjam. 

Também, quanto à validade, existem dois tipos de cookies: 

• cookies permanentes 

- são cookies que ficam armazenados nos dispositivos de acesso (computador, telemóvel, 
smartphone ou tablet) ao nível do navegador de internet (browser) e são usados sempre que o 
utilizador visita novamente o website de Raul de Orofino www.rauldeorofino.com. Em geral, 
são usados para direcionar a navegação de acordo com os interesses do utilizador, permitindo 
a Raul de Orofino prestar um serviço mais personalizado; 

• cookies de sessão 
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 - são cookies temporários, que são gerados e estão disponíveis até encerrar a sessão. Da 
próxima vez que o utilizador aceder ao seu navegador de internet (browser), os cookies já não 
estarão armazenados. A informação obtida permite gerir as sessões, identificar problemas e 
fornecer uma melhor experiência de navegação. O utilizador poderá descativar parte ou a 
totalidade dos cookies a qualquer momento. Cada navegador de internet (browser) dispõe de 
um processo de configuração próprio para esta configuração. Esse processo pode ser 
consultado no menu Ajuda, o qual explica como configurar as preferências em matéria de 
cookies. A não aceitação de cookies poderá impedir a utilização de algumas das 
funcionalidades do website da Raul de Orofino www.rauldeorofino.com. 

Raul de Orofino poderá, ainda, utilizar cookies na abertura das newsletters enviadas por e-mail 
para fins estatísticos, que permitem saber se estas comunicações são abertas e verificar os 
cliques através de links ou anúncios dentro da newsletter. O utilizador tem sempre a 
possibilidade de desativar o envio das newsletters por e-mail através da opção específica no 
rodapé das mesmas. 

 

13. A utilização de cookies por terceiros durante a navegação do site 

Este site utiliza o Google AnalyticsTM, um serviço de análise de websites prestado pela Google 
Inc. O Google AnalyticsTM utiliza cookies, que são ficheiros de texto guardados no seu terminal 
para ajudar o website a analisar a respetiva utilização pelos utilizadores e a compilar 
estatísticas. Os dados gerados pelos cookies acerca da sua utilização do website (incluindo o 
seu endereço IP) são transmitidos e armazenados pela GoogleTM em servidores localizados nos 
Estados Unidos. A GoogleTM irá utilizar essa informação para avaliar a sua utilização do 
website, para compilar relatórios sobre a atividade do website para utilização do respetivo 
editor, bem como para fornecer outros serviços relacionados com a atividade do website e 
com a utilização da internet. A GoogleTM poderá reenviar esses dados a terceiros, sempre que 
exigido por lei ou nos casos em que esses terceiros processem a informação em nome da 
Google, designadamente ao editor do site em questão. A GoogleTM não associará o seu 
endereço IP a quaisquer outros dados registados pela GoogleTM. O utilizador pode desativar a 
utilização de cookies selecionando as definições apropriadas no seu navegador de internet 
(browser). No entanto, tal poderá impedi-lo de utilizar algumas das funcionalidades deste 
website. Ao utilizar este website, o utilizador concorda expressamente com o processamento 
de dados por parte da GoogleTM, sob a forma e para os fins acima descritos. Clique aqui para 
consultar a Política de Privacidade da GoogleTM. 

A GoogleTM aderiu aos princípios relativos à proteção de dados "Safe Harbor Privacy Principles" 
definidos pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Tais princípios, negociados 
entre as autoridades americanas e a Comissão Europeia em 2001, baseiam-se principalmente 
nos princípios da Diretiva 95/46/CE de 24 de outubro de 1995 e garantem uma proteção 
adequada das transferências de dados provenientes da União Europeia e com destino a 
empresas sediadas nos Estados Unidos. 

 

13.1 . Desativar os Cookies 

•  Definições do navegador de internet (browser) e consequências das suas opções: 

Estão disponíveis várias opções para a gestão dos cookies. Poderá, em qualquer momento, 
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definir e alterar as suas preferências em matéria de cookies através do menu Ajuda da barra 
de ferramentas do seu navegador de internet (browser). Esta opção explica como rejeitar 
novos cookies ou receber uma mensagem que o avisa da receção dos mesmos, ou ainda como 
desativar os cookies, quer definitivamente ou consoante o emissor. Poderá também apagar 
manualmente os cookies. Poderá, também, optar por desativar ou apagar os dados similares 
utilizados pelos suplementos de software do navegador de internet (browser), tais como o 
flash cookies, alterando as configurações do software ou visitando o site do editor do 
software. 

Atenção: esta configuração do browser poderá impedir de aceder a determinados conteúdos 
ou perturbar significativamente a sua navegação, bem como degradar a qualidade dos serviços 
que espera obter no website www.rauldeorofino.com. Nesse caso, Raul de Orofino não 
assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes do funcionamento 
degradado do website www.rauldeorofino.com decorrente da impossibilidade de utilizar os 
cookies necessários ao funcionamento do mesmo. 

• Opções necessárias consoante o navegador de internet (browser) utilizado: 

Cada navegador de internet (browser) dispõe de um processo de configuração próprio para a 
gestão de cookies. Esse processo é descrito no menu Ajuda de cada navegador de internet 
(browser), o qual explica como selecionar as suas preferências em matéria de cookies. 

 

13.2 . Recolha por outros Websites de terceiros 

O website www.rauldeorofino utiliza plug-ins das redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn e YouTube. Para mais informações sobre a finalidade e o âmbito da recolha, 
processamento e utilização de dados pelas referidas redes sociais, bem como sobre os seus 
direitos nesta matéria e as opções de configuração com vista à proteção da sua privacidade, 
consulte a política de informações sobre proteção de dados de cada uma das entidades, 
disponíveis em: 

 https://www.facebook.com/privacy/explanation 

https://help.instagram.com/155833707900388 

https://twitter.com/pt/privacy 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy 

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=br 

 

13.2.1. Sobre o funcionamento da Recolha de Dados por parte do Facebook 

Facebook, operada pela Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Se 
solicitar o acesso a uma página do website que contenha esse plug-in, o navegador de internet 
(browser) estabelecerá uma ligação direta aos servidores do Facebook. O conteúdo dos Plug-
ins é diretamente transmitido ao seu navegador de internet (browser) pelo Facebook e 
inserido na página do site. O Facebook será informado de que o seu navegador de internet 
(browser) acedeu à página correspondente do website www.rauldeorofino.com, mesmo que 
não disponha de uma conta no Facebook ou que esteja nesse momento offline no Facebook. O 
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seu endereço IP é diretamente enviado pelo seu navegador de internet (browser) a um 
servidor do Facebook localizado nos Estados Unidos, onde ficará registado. 

Caso esteja ligado ao Facebook enquanto navega no website www.rauldeorofino.com, o 
Facebook poderá relacionar diretamente a sua visita com a sua conta de utilizador de 
Facebook. Caso interaja por intermédio de plug-ins, por exemplo clicando em "Gosto" ou 
escrevendo um comentário, essas informações serão transmitidas e armazenadas num 
servidor do Facebook. Essas informações serão publicadas na sua conta de Facebook. O 
Facebook poderá utilizar essas informações para fins publicitários, para estudos de mercado 
ou para adaptar as suas páginas no Facebook. Dessa forma, o Facebook poderá criar perfis de 
utilizador, de interesses e de relações a fim de, por exemplo, avaliar a utilização do site após a 
visualização de anúncios do Facebook, informar outros utilizadores do Facebook sobre as 
atividades do nosso site e disponibilizar outros serviços relacionados com a utilização do 
Facebook. 

Caso não deseje que o Facebook associe as informações recolhidas por intermédio do nosso 
site à sua conta de utilizador do Facebook, deverá sair do Facebook antes de visitar o website 
de Raul de Orofino www.rauldeorofino.com. 

Para mais informações sobre a finalidade e o âmbito da recolha, processamento e utilização de 
dados pelo Facebook, bem como sobre os seus direitos nesta matéria e as opções de 
configuração com vista à proteção da sua privacidade, aconselha-se uma vez mais a consultar a 
política de informações sobre proteção de dados do Facebook, disponível em: 

 https://www.facebook.com/privacy/explanation 
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