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Termos de Utilização e Segurança e Política de Privacidade 

 
 

1. Mediante a utilização deste website, o utilizador declara, sem necessidade de 

qualquer ato ou consentimento posterior, que compreende e aceita as condições 

descritas, as quais podem ser alteradas pela LeiloAtrium – Vendas Judiciais, 

Lda, considerando-se que as mesmas entram em vigor a partir da data de 

publicação na plataforma. 

 
 

2. O utilizador declara e compromete-se: a) a ser maior de idade; b) a cumprir estas 

condições de utilização e segurança; c) a manter seguro o dispositivo físico de 

acesso às contas pessoais com terceiros; d) a responsabilizar-se por qualquer 

utilização indevida da sua conta na participação das vendas promovidas no 

website, quando tal utilização foi permitida por violação dos pontos anteriores; e) a 

não perturbar o acesso ao website, nem impedir ou limitar o acesso dos restantes 

utilizadores ao website e suas  funcionalidades; f) não violar o direito à privacidade, 

marca registada, segredo comercial, direitos de autor ou direitos de propriedade 

intelectual da LeiloAtrium – Vendas Judiciais, Lda, dos seus parceiros ou 

qualquer visado pelos processos judiciais atribuídos e publicitados neste website; 

g) não assumir a identidade de terceiros, nem prestar falsas informações; h) não 

manipular os preços dos produtos anunciados e não interferir nas negociações 

entre outros utilizadores; i) que o conteúdo dos logins dos utilizadores não é 

ofensivo e/inapropriado. 

 

3. O não cumprimentos destas obrigações ou a suspeita de qualquer ilegitimidade 

reserva à LeiloAtrium – Vendas Judicias, Lda, o direito de bloquear o acesso ao 

seu website, sem direito a indemnização, e sem prejuízo de posteriores ações 

legais cíveis contra o infrator.  
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4. A utilização da plataforma pressupões o registo prévio do utilizador, exigindo ao 

preenchimento dos seguintes dados: nome ou designação social, NIF ou NIPC, 

morada, endereço de email, contacto de telefone. 

 
 

5. A finalidade da recolha dos dados pessoais deve-se exclusivamente à validação 

da identidade de cada usuário, usadas para efeito de contabilidade na participação 

nas vendas, e na segurança de todos os envolvidos nas vendas promovidas pelo 

website.  

 
6. Os utilizadores, de forma esclarecida e expressa autorizam o processamento dos 

seus dados pessoais recolhidos. 

 
7. As informações são apenas as estritamente necessárias para garantir o acesso às 

funcionalidades do website e a prestação do serviço, não sendo partilhadas com 

terceiros. 

 

8. Por forma a garantir o acesso às funcionalidades da plataforma são registados 

cookies automaticamente, permitindo a autenticação, manutenção e identificação 

dos utilizadores. Os cookies são pequenos ficheiros de texto que são colocados no 

disco rígido por um servidor de páginas Web. 

 
9. Para além dos cookies o website é utilizada tecnologia de registo, que permite 

recolher endereços IP dos utilizadores e realizar estudos estatísticos, adicionando 

cookies que não registam a informação que permite a identificação do utilizador. 

 
10. Em qualquer caso, pode limitar ou restringir a admissão de cookies através das 

opções do seu navegador, contudo não garantimos o bom funcionamento da 

plataforma, podendo, em alguns casos, impossibilitar mesmo o acesso. 
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11. A qualquer momento, o utilizador pode solicitar-nos: o acesso à informação; a 

retificação da informação caso esteja incorreta ou incompleta; apagar ou limitar o 

tratamento dos seus dados pessoais;  

 

12.  O titular dos dados tem o direito de retirar o consentimento em qualquer altura, 

embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado, com base 

no consentimento previamente dado, nem o tratamento posterior dos mesmos 

dados. 

 

13. Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que possamos 

assegurar a eficácia dos seus direitos. Poderá ser-lhe pedido que faça prova da 

sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é apenas 

feita com o seu titular. 

 

14. Os dados pessoais serão mantidos, mas não partilhados, até que o usuário solicite 

a sua retirada. 

 
15. Para solicitar a sua retirada ou exercer qualquer direito, no âmbito do tratamento 

dos seus dados pessoais, os interessados têm à sua disposição os seguintes 

contactos: 

Email: geral@leiloatrium.pt 

Telefone: 211811962 

Morada: Rua São João de Brito, 8B, 2830-359 Barreiro 
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