
 

 
 

MM - Mário Braz, Mário Oliveira & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL 

Rua Rodrigues Sampaio, 146 - 4 Esq. 1150-282 Lisboa – Portugal| Tel. +351 21 808 30 00 | www.mm-advogados.com 

Fax: +351 21 822 97 03 | Contribuinte / VAT number: PT 510171273 | Registo 9/12 na Ordem dos Advogados 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

  

Quem somos 

A MM - Mário Braz, Mário Oliveira & 

Associados, Sociedade de Advogados, 

SP, RL (MM Advogados) é uma 

sociedade de profissionais, constituída 

em 2012, cuja actividade é a prestação 

de serviços jurídicos a pessoas singulares 

e colectivas nacionais e estrangeiras.  

 

Motivo da política de protecção de 

dados pessoais 

É nossa política dar a conhecer as 

regras gerais de tratamento de dados 

pessoais em cumprimento das 

obrigações decorrentes do 

Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

27 de abril de 2016 (RGPD e, por isso, se 

recomenda a leitura do identificado 

Regulamento. 

 

A MM Advogados adoptou as medidas 

necessárias de segurança e de 

protecção dos dados pessoais, de 

forma a cumprir o RGPD, 

designadamente no que respeita à 

protecção e à confidencialidade dos 

dados pessoais, garantindo que o seu 

tratamento é lícito e limitado às 

finalidades autorizadas. Adoptou, 

ainda, medidas técnicas e 

organizacionais adquadas à protecção 

dos seus dados pessoais armazenados 

no seu sistema, contra perda, 

destruição, acesso não autorizado, 

alteração ou divulgação. 

 

O que são dados pessoais 

De acordo com o RGPD, dados 

pessoais “é a informação relativa a 

uma pessoa singular identificada ou 

identificável (titular dos dados); é 

PRIVACY POLICY FOR THE  

PROTECTION OF PERSONAL DATA 

 

Who we are 

MM - Mário Braz, Mário Oliveira & 

Associados, Sociedade de 

Advogados, SP, RL (MM Advogados) 

is a professional society established in 

2012, whose activity is the provision 

of legal services to national and 

foreign persons and entities. 

 

Reason for the protection of personal 

data 

It is our policy to make known the 

general rules for the processing of 

personal data in fulfilment of the 

obligations arising from Regulation 

(EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 

April 2016 (RGPD and therefore we 

recommend the reading of the 

identified Regulation. 

 

MM Advogados has adopted the 

necessary measures for the security 

and protection of personal data in 

order to comply with the RGPD, in 

particular regarding the protection 

and confidentiality of personal data, 

ensuring that its treatment is lawful 

and limited to the authorized 

purposes. It also adopted technical 

and organizational measures to 

protect your personal data stored in 

our system against loss, destruction, 

unauthorized access, alteration or 

disclosure. 

 

 

What is personal data 

According to the RGPD, personal 

data “is information relating to an 

identified or identifiable natural 

person (data subject); an identifiable 
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considerada identificável uma pessoa 

singular que possa ser identificada, 

directa ou indirectamente, em especial 

por referência a um identificador, como 

por exemplo um nome, um número de 

identificação, dados de localização, 

identificadores por via electrónica ou a 

um ou mais elementos específicos da 

identidade física, fisiológica, genética, 

mental, económica, cultural ou social 

dessa pessoa singular.” 

 

O que é o tratamento de dados 

pessoais 

Por tratamento, e ainda de acordo com 

o RGPD, entende-se “uma operação ou 

um conjunto de operações efectuadas 

sobre dados pessoais ou sobre 

conjuntos de dados pessoais, por meios 

automatizados ou não automatizados, 

tais como a recolha, o registo, a 

organização, a estruturação, a 

conservação, a adaptação, a 

recuperação, a consulta, a utilização, a 

divulgação por transmissão, difusão ou 

qualquer outra forma de 

disponibilização, a comparação ou 

interconexão, a limitação, o 

apagamento ou a destruição.” 

 

Responsável pelo tratamento dos dados 

pessoais 

Cada advogado da MM Advogados 

será o responsável pelo tratamento dos 

dados pessoais dos seus clientes. 

 

Finalidade do tratamento dos dados 

pessoais e fundamento de licitude  

O tratamento dos dados pessoais tem 

como finalidade a gestão de 

contactos, nomeadamente com 

clientes e outros (incluindo da 

respectiva base de dados), a gestão da 

relação contratual, a prestação dos 

serviços contratados, envio de 

person shall be considered to be 

identifiable, directly or indirectly, in 

particular by reference to an 

identifier, such as a name, an 

identification number, location data, 

electronic identifiers or one or more 

specific elements of the identifier, 

physical, physiological, genetic, 

mental, economic, cultural or social 

identity of that natural person." 

 

 

What is the processing of personal 

data 

In accordance with the RGPD, 

means "an operation or a set of 

operations carried out on personal 

data or on personal data sets, by 

automated or non-automated 

means, such as collection, 

registration, organization , the 

structuring, conservation, 

adaptation, retrieval, consultation, 

use, dissemination by transmission, 

dissemination or any other form of 

availability, comparison or 

interconnection, limitation, erasure or 

destruction. " 

 

 

Person responsible for the processing 

of personal data 

Each lawyer of MM Advogados will 

be responsible for the treatment of 

the personal data of its clients. 

 

Purpose of the processing of 

personal data and basis of lawfulness 

The treatment of personal data is 

aimed at the management of 

contacts, namely with clients and 

others (including the respective 

database), management of 

contractual relations, provision of 

contracted services, sending of 
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newsletters, informações, 

comunicações, SMS, publicidade e 

inquéritos. 

Adicionalmente a MM Advogados 

poderá tratar os dados pessoais para 

efeitos de cumprimento de obrigações 

legais. 

  

Dados pessoais que vão ser tratados 

No âmbito das finalidades referidas, a 

MM Advogados procederá ao 

tratamento dos seguintes dados 

pessoais: dados de identificação 

(nome), de contacto (morada e 

telefone fixo e / ou móvel), endereço 

de correio electrónico, dados que 

resultem da recolha de opinião e de 

avaliação dos serviços pelo cliente, 

designadamente os prestados por 

vídeo (com imagem e som) ou por 

escrito. 

  

Como se procede à recolha dos seus 

dados pessoais 

Os dados pessoais são recolhidos pela 

MM Advogados, nomeadamente, por 

escrito (através do seu site ou por e-

mail) e por telefone, garantindo sempre 

que necessário o prévio consentimento 

do titular dos dados pessoais. 

 

Como é que os seus dados pessoais 

vão ser tratados 

Os dados pessoais recolhidos podem ser 

tratados informaticamente, mas sempre 

no estrito cumprimento do disposto no 

RGPD, sendo armazenados em bases 

de dados, mas em momento algum os 

dados recolhidos serão utilizados para 

outra finalidade que não seja aquela 

para a qual foram recolhidos. 

  

 

 

newsletters, information, 

communications, SMS, advertising 

and inquiries. 

In addition MM Advogados may 

treat personal data for the purpose 

of complying with legal obligations. 

 

 

Personal data to be processed 

MM Advogados will process the 

following personal data: 

identification (name), contact 

details (address and landline and / 

or mobile), e-mail address, data 

resulting from the collection of 

opinion and services, such as those 

provided by video (with image and 

sound) or in writing. 

  

 

 

 

How to proceed with the collection 

of your personal data 

Personal data are collected by MM 

Advogados, in particular, in writing 

(via its website or by e-mail) and by 

telephone, always guaranteeing the 

necessary prior consent of the holder 

of the personal data. 

 

How will your personal data be 

treated? 

The personal data collected can be 

processed by computer, but always 

in strict compliance with the 

provisions of the RGPD, and stored in 

databases, but at no time will the 

data collected be used for any 

purpose different than that for which 

they were collected. 
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Quem são os destinatários dos seus 

dados pessoais 

 

“Subcontratantes” 

Os dados pessoais podem ser 

facultados às empresas 

encarregues da prestação de 

determinados serviços, as quais 

só podem tratar daqueles dados 

pessoais para os fins 

estabelecidos nesta Política. 

 

A entidade subcontratada 

tratará os dados pessoais que lhe 

forem facultados pela MM 

Advogados em nome e por 

conta desta, continuando esta a 

ser responsável pelos dados 

pessoais que lhe forem 

disponibilizados. A entidade 

subcontratante adopta as 

medidas necessárias a garantir a 

protecção os dados pessoais 

contra a sua perda, destruição, 

alteração, divulgação ou o 

acesso não autorizado, bem 

como contra qualquer outra 

forma de tratamento ilícito. 

 

Terceiros 

Em cumprimento de obrigações 

legais e / ou contratuais, a MM 

Advogados poderá comunicar 

os dados pessoais a autoridades 

judiciais, administrativas e fiscais, 

com a finalidade do 

cumprimento de obrigações 

legais. 

 

Durante quanto tempo vão ser tratados 

os seus dados pessoais 

O período de tempo durante o qual os 

dados pessoais são armazenados e 

conservados varia de acordo com a 

finalidade para a qual a informação é 

Who are the recipients of your 

personal data? 

 

"Subcontractors" 

Personal data may be provided 

to companies entrusted with the 

provision of certain services, 

which may only deal with those 

personal data for the purposes 

established in this Policy. 

The subcontracted entity will treat 

the personal data provided by 

MM Advogados in its name and 

on behalf of MM Advogados, 

and will remain responsible for the 

personal data made available to 

it. The sub-contracting authority 

shall take the necessary measures 

to ensure the protection of 

personal data against its loss, 

destruction, alteration, disclosure 

or unauthorized access, as well as 

against any other form of 

unlawful processing. 

 

 

 

 

 

Third parties 

In compliance with legal and / or 

contractual obligations, MM 

Advogados may communicate 

personal data to judicial, 

administrative and fiscal 

authorities for the purpose of 

complying with legal obligations. 

 

How long will your personal data be 

processed? 

The length of time that personal data is 

stored varies according to the purpose 

for which the information is processed, 

as there are legal requirements that 
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tratada, uma vez que existem requisitos 

legais que obrigam a conservar os 

dados por um período de tempo 

mínimo. 

 

A MM Advogados armazenará e 

conservará os dados pelo período 

mínimo necessário para a prossecução 

das finalidades que originaram a sua 

recolha e o seu tratamento, excepto se 

outra for a exigência da lei. 

 

Direitos dos titulares dos dados pessoais 

Os titulares dos dados pessoais têm os 

seguintes direitos: o direito de acesso, 

de rectificação, de actualização, de 

limitação e de apagamento dos seus 

dados pessoais, o direito de oposição, 

bem como o direito à portabilidade dos 

dados e à reclamação junto da 

autoridade de controlo competente 

(Comissão Nacional de Protecção de 

Dados). 

 

O titular dos dados pode, ainda, a 

qualquer momento, retirar o seu 

consentimento à utilização dos seus 

dados para fins de publicidade. 

 

Tais direitos podem ser exercidos por 

escrito dirigido ao respetivo responsável 

pelo tratamento, através do endereço 

electrónico apoio@mm-

advogados.com. 

 

 

Alterações 

A MM Advogados reserva-se o direito 

de, a todo o momento e sem aviso 

prévio e com efeitos imediatos, alterar, 

acrescentar ou revogar, parcial ou 

totalmente, a presente Política de 

Privacidade. 

 

require retaining the data for a minimum 

period of time. 

 

MM Advogados will store and keep the 

data for the minimum period necessary 

to carry out the purposes that led to its 

collection and treatment, unless 

otherwise required by law. 

 

 

 

 

Rights of the holders of personal data 

The owners of personal data have the 

following rights: the right of access, 

rectification, updating, limitation and 

deletion of their personal data, the right 

of objection, as well as the right to 

portability of data and the complaint to 

the authority competent authority 

(National Commission for Data 

Protection). 

 

The data subject may also, at any time, 

withdraw their consent to the use of their 

data for advertising purposes. 

 

Such rights may be exercised in writing 

addressed to the person responsible for 

the treatment, by email to apoio@mm-

advogados.com. 

 

 

 

 

 

Changes 

MM Advogados reserves the right, at 

any time and without prior notice and 

with immediate effect, to change, add 

or revoke, partially or totally, this Privacy 

Policy. 
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Quaisquer alterações serão 

imediatamente divulgadas pelos meios 

de divulgação da presente política.  

 

*** 

 

Any changes will be immediately 

disclosed by the same means of 

publication used to disclose the current 

policy. 

*** 
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