Termos e Condições
Termos de Utilização
O conteúdo deste site é disponibilizado com o objetivo de fornecer
informações de caráter geral, não podendo os seus conteúdos ser entendidos
como definitivos ou vinculativos. O Fundo Sete Colinas exclui a sua
responsabilidade por quaisquer tipos de danos decorrentes da utilização da
informação contida neste site.
O descarregamento e armazenamento temporário do conteúdo deste site
para efeitos de visionamento do mesmo num computador pessoal são
permitidos. No entanto, a reprodução, armazenamento permanente ou
retransmissão do conteúdo, sem a autorização prévia do Fundo Sete Colinas,
são expressamente proibidos.
O Fundo Sete Colinas reserva-se ao direito de proceder, periodicamente, a
tarefas de manutenção e atualização, para introduzir melhorias dos seus
conteúdos e da navegabilidade. A utilização deste site pressupõe a
compreensão e aceitação destas condições.

Política de Privacidade e de Cookies
O Fundo Sete Colinas pretende garantir e proteger a privacidade de todos os
dados fornecidos pelo utilizador e cumprir com as suas obrigações ao abrigo
da Lei de Proteção de Dados Pessoais. A nossa Política de Privacidade e
Cookies define o tratamento de qualquer informação pessoal que nos seja
fornecida quando utilizar este site.
Política de Utilização de Cookies O Fundo Sete Colinas utiliza a tecnologia
cookie neste site. Uma vez que o consentimento é necessário, o Fundo Sete
Colinas só usará cookies se tiver assentido na utilização dos mesmos.
Os cookies são pequenos ficheiros informativos que identificam o seu
computador no nosso servidor, retendo apenas informação relacionada com
as suas preferências. Os cookies usados pelo Fundo Sete Colinas não
identificam o utilizador e não são utilizados para recolher dados pessoais.
Existem vários tipos de cookies com caraterísticas e funções diferentes. São
eles:
• Cookies essenciais – São bastante importantes para aceder a áreas
específicas do site permitindo uma navegação correta.
• Cookies de funcionalidade – Os cookies de funcionalidade permitem que as
preferências do utilizador sejam guardadas quando visita o site. Desta forma,
não é necessário personalizar o site sempre que o visita.

• Cookies analíticos - Este tipo de cookies permite analisar a forma como os
utilizadores utilizam o site, conhecer as páginas mais populares e monitorizar
o desempenho do site, possibilitando perceber possíveis mensagens de erro
no site. Nunca serão reveladas informações de cariz pessoal.
O utilizador tem, a qualquer momento, a possibilidade de configurar o seu
computador para aceitar todos os cookies, para notificá-lo quando um cookie
é emitido ou para não receber quaisquer cookies. A recusa de uso de cookies
no site, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a algumas das suas
áreas ou de receber informação personalizada.
Para obter mais informações sobre cookies, por favor consulte o seguinte
endereço: http://www.allaboutcookies.org/.

Política de Privacidade e Utilização da Informação Recolhida
O Fundo Sete Colinas poderá recolher informações sobre o utilizador caso
este preencha algum dos formulários disponíveis no site. Para os efeitos da
Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, que regula a Proteção de Dados Pessoais,
informamos que os dados pessoais fornecidos pelo utilizador durante a
navegação e utilização do website têm como finalidade estabelecer um elo de
ligação com o utilizador através do envio de comunicações institucionais e
newsletters, sendo que o utilizador poderá a qualquer momento cancelar o
envio destas comunicações, assim como, ajudar a desenvolver e melhorar
este site. Caso o Fundo Sete Colinas pretenda fazer uso dos dados do
Utilizador para finalidades distintas, requererá, para o efeito, o seu
consentimento.
A informação agregada e estatísticas não incluem detalhes que possam ser
utilizados para o identificar. O Fundo Sete Colinas compromete-se a
assegurar a privacidade dos utilizadores, bem como a garantir a segurança
dos dados pessoais recolhidos e/ou transmitidos online não facultando
quaisquer dados a terceiros, salvo se exigido por lei. Não obstante, alertamos
que os seus dados pessoais podem circular na Internet sem condições de
segurança, correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não
autorizados.
O utilizador poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação,
cancelamento e oposição mediante solicitação por escrito dirigida para o email fundo@silvip.pt , referindo no título a expressão "Privacidade”.
Links
O site do Fundo Sete Colinas pode conter links para outros websites. O
Fundo Sete Colinas não se responsabiliza pelas políticas de privacidade e
políticas de cookies praticadas nesses websites, pelo que aconselha todos os
utilizadores à leitura dos respetivos termos e condições.

O Fundo Sete Colinas não controla, não subscreve ou aprova qualquer das
ferramentas de terceiros mencionadas acima.
Alterações de Política de Privacidade
O Fundo Sete Colinas reserva-se ao direito de alterar, a qualquer momento, a
sua Política de Privacidade ou Política de Cookies. Todas as alterações nas
condições de utilização serão publicadas neste site.

