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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITE 

 
 
 

Ao navegar no site da Laborial não está a fornecer dados pessoais à empresa. Os 

dados pessoais fornecidos através de formulários existentes no site, são fornecidos 

de forma voluntária e podem ser alterados ou eliminados pelo utilizador, desde que 

este comunique à empresa a sua vontade. O utilizador poderá exercer os seus 

direitos legalmente reconhecidos, através do envio de e-mail dirigido à Laborial 

para o endereço geral@laborial.pt.  

Os dados recolhidos serão tratados pela Laborial, de acordo com a legislação em 

vigor relativa à protecção de dados pessoais e com a presente política de 

privacidade.  

Os dados recolhidos destinam-se a uso exclusivo para fins da actividade da 

Laborial, Soluções para Laboratório, SA, e serão tratados com a segurança e 

confidencialidade exigida pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados.  

 

ACEITAÇÃO DOS TERMOS 

A aceitação dos termos desta política de privacidade significa o seu consentimento 

para o tratamento dos dados pessoais com a exclusiva finalidade da actividade da 

empresa. Caso não concorde com estes termos não use este website. 

 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Toda a informação constante neste website é propriedade da Laborial. O website, 

bem como todo o seu conteúdo encontra-se protegido pela legislação aplicável 

relativa a direitos de autor e direitos de propriedade industrial. O conteúdo deste 

site não pode ser copiado, reproduzido ou alterado para fins comerciais ou outros 

ou ser colocado à disposição de terceiros. 

A Laborial adverte que, tanto os conteúdos e serviços desta página como a sua 

política de privacidade podem ser modificados pela mesma, em caso de 

necessidade, sem aviso prévio.  
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RESPONSABILIDADE 

A Laborial realiza os melhores esforços para assegurar que a informação contida 

no site seja isenta de erro e que seja fornecida de forma ininterrupta. Contudo não 

conseguimos garantir a total ausência de erros e exactidão de toda a informação 

inclusa.  

A Laborial não assume a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes da 

utilização ou divulgação dos conteúdos no website pelo utilizador.  

 

  

COOKIES 

O cookie é um pequeno arquivo de texto que fica gravado no computador do 

utilizador, mas que simplifica a navegação no website e que permite somente reter 

informação sobre as preferências de cada utilizador para análise estatística 

interna.  

Os Cookies a partir da website não apresentam informações relativas aos seus 

dados pessoais.  

De forma geral, pode aceitar, recusar ou apagar cookies através do seu browser. 

Se optar por apagar os cookies poderá limitar o uso do site da Laborial.  

 

 

 


