Termos e Condições
Antes de aceder e utilizar o website, leia atentamente os Termos e Condições. Mediante o
acesso e utilização deste website, o utilizador declara ter lido, compreendido e aceite os
Termos e Condições abaixo descritos, sem necessidade de qualquer ato ou consentimento
posterior.
Os Termos e Condições poderão ser alterados em qualquer momento por decisão do GFD Fisioterapia e Osteopatia, considerando-se que as alterações entram em vigor a partir da data
da sua colocação no website. O acesso e a utilização posteriores do site pelo utilizador, serão
considerados como um sinal inequívoco de que o mesmo leu, aceitou e compreendeu os Termos
e Condições alterados.
Transmissão de Dados
Qualquer conteúdo ou comunicação de dados não pessoais que nos envie a esta página web
através de correio electrónico ou qualquer outro meio, contendo dados, questões, comentários,
sugestões ou similares serão tratados como dados confidenciais e com direitos de propriedade.
Responsável pelo Tratamento de Dados
O GFD - Fisioterapia e Osteopatia, Lda., com sede na ?????????????
4430-201 Lisboa
Portugal, com o email geral@gfd.com, é a responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais.

Finalidades do Tratamento
Os dados pessoais que tratamos através desta página serão unicamente utilizados para as
seguintes finalidades:
1. Comunicação com clientes e esclarecimento de dúvidas;
2. Processamento de pedidos de informação;
3. Comunicações de marketing direto (caso tenha consentido no tratamento dos seus dados
pessoais para esta finalidade);
4. Solicitação de serviços/produtos;
Direitos de Propriedade Intelectual
Está autorizado a navegar, a reproduzir extractos de conteúdos deste website através de
impressão e/ou de efetuar downloads. 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 referência 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.
Links de acesso a outros websites
Neste website poderá encontrar links de acesso a outros websites alheios ao nosso, pelo que
não assumimos qualquer responsabilidade pelos conteúdos, exatidão, credibilidade e
funcionalidades de websites pertencentes a terceiros. A disponibilização de tais links é
efectuada de boa fé, não podendo este website ser responsabilizado pelas modificações que
sejam efetuadas em websites pertencentes a terceiros.

A disponibilização de links para outros websites alheios a este não implica qualquer assunção
de responsabilidades relativamente a esses websites. Recomendamos veemente que se
informe e leia atentamente as informações legais e políticas de privacidade de todos os
websites que visite.
Atualizações Legais
Reservamo-nos o direito alterar esta Política de Privacidade. Por favor visite esta página com
regularidade para rever a informação contida no website e eventuais informações novas
adicionais

