
Política de Privacidade
O presente documento explicita os termos em que O 
JornalDentistry procede ao tratamento das informações 
recolhidas e utilizadas no seu sítio online, 
www.jornaldentistry.pt
O JornalDentistry protege a privacidade dos seus leitores, 
bem como os dados submetidos pelos mesmos.
Todas estas regras estão de acordo com a atual 
regulamentação europeia e legislação nacional aplicável.
O JornalDentistry é um Órgão de Informação de âmbito 
profissional e especializado, pelo que aconselhamos que 
os dados que nos forem facultados sejam de domínio 
profissional, nomeadamente o endereço de e-mail.
 
1) Informação recolhida
O JornalDentistry  recolhe informação anónima e 
informação do leitor.
A informação anónima ocorre enquanto o utilizador visita o 
Sítio online e tem como objetivo melhorar o funcionamento 
do mesmo, incluindo a gestão e priorização de conteúdos e 
estatística anonimizada.
A informação do leitor é fornecida voluntariamente 
aquando do registo facultativo e gratuito. Todos os dados 
recolhidos são processados de forma automática, sendo 
que a informação enviada pelos utilizadores é guardada de 
forma cifrada nos servidores. Toda a navegação no sítio 
online é feita por via de conexão criptografada para 
segurança da privacidade dos leitores.
 
2) Finalidade dos dados de registo
O registo dos dados do leitor (nome e e-mail empresarial) 
serve para o utilizador aceder aos serviços de subscrição 
de newsletters e outras funcionalidades disponibilizadas 
pelo O JornalDentistry  às suas comunidades. Os dados 
recolhidos têm como finalidade o envio periódico de e-
mails de conteúdo editorial, e possíveis ações de marketing 
de parceiros qualificados geridos pela O JornalDentistry  e 
de âmbito profissional, sem que a parte terceira tenha 
qualquer tipo de acesso aos dados do leitor. No caso 
específico de inscrições em eventos de terceiros, pedidos 
de informações comerciais ou outras formas de Lead 
Generation (geração de contactos) em que o leitor se 
inscreva voluntariamente em formulários próprios para o 
efeito, por nós enviados, O JornalDentistry  procurará 
sempre junto do seu parceiro a garantia de uso restrito da 
informação profissional do leitor e em exclusivo para o 
objetivo com que nos foi facultada.
 
3) Responsabilidade
A recolha de dados do leitor no sítio online é da total 
responsabilidade do O JornalDentistry , que assume o 
compromisso de não transmitir, de modo algum, 
informações dos leitores do sítio online a entidades 
terceiras.
O JornalDentistry t não se responsabiliza pelo conteúdo 
acedido através de qualquer hiperligação que leve o 
utilizador a navegar fora do domínio www.jornaldentistry.pt, 
de sua propriedade, sempre que tais hiperligações sejam 
da responsabilidade de terceiros. O JornalDentistry utiliza 
diversas formas de proteção tecnológica contra ataques à 
informação pessoal dos leitores.
 
4) Violação de base de dados
A violação, ou tentativa de violação, de bases de dados 
obtidas através do sítio terá como consequência a abertura 
de processo judicial contra o(s) infrator(es).
 
5) Atualizações/Manutenção de informação
Ao utilizar os sítios online, o leitor compromete-se a 
fornecer os seus dados profissionais verdadeiros. A 
atualização da informação do leitor poderá ser realizada 
através da funcionalidade "Alterar Dados", no final de cada 
e-mail enviado pela O JornalDentistry , onde o utilizador 
poderá alterar ou adicionar informações. O JornalDentistry  
conservará e manterá pelo período necessário as 
informações/dados dos leitores ativos, até instruções em 
contrário, ou se num período médio de 6 meses o leitor não 
interagir com os conteúdos enviados por correio 
electrónico, ou 14 meses para dados anonimizados de 
navegação no sítio da internet.
Pode aceder aos seus dados profissionais, obter uma 
cópia dos mesmos e/ou pedir a sua atualização ou total 
eliminação, nos termos da lei, contactando-nos para a 
morada: Largo da Lagoa, 7c, 2795-116 Linda-a-Velha, 
Portugal. Telefone: (+351) 214 147 300.
 
6) Política de cookies
O JornalDentistry  utiliza cookies que permitem melhorar o 
desempenho e a experiência de navegação do utilizador. 
Qualquer navegador de Internet (browser) permite ao 
utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, através das 
definições do próprio navegador. Se optar por desativar os 
cookies, alguns serviços do nosso sítio deixarão de 
funcionar, afetando assim a sua experiência de navegação.
Existem vários tipos de cookies, com caraterísticas e 
funções diferentes.
a) Cookies essenciais – São bastante importantes para 
aceder a áreas específicas do site, permitindo uma 
navegação correta. Permitem também recomendar artigos 
que ainda não leu e outras funcionalidades.
b) Cookies analíticos - Este tipo de cookies permitem 
analisar a forma como os utilizadores utilizam o sítio online, 
conhecer as páginas mais populares e monitorizar o seu 
desempenho, possibilitando perceber possíveis 
mensagens de erro no nosso sítio. Nunca serão reveladas 
informações de cariz pessoal.
C) Cookies de gestão publicitária - Este tipo de cookies 
permitem fazer uma gestão dos banners publicitários, 
sendo geridos pela empresa especializada em publicidade 
Doubleclick, uma empresa do grupo Google. A sua política 
de privacidade pode ser consultada publicamente.
 
7) Contacto
Para qualquer esclarecimento sobre a nossa política de 
privacidade, pode escrever para o e-mail: privacidade@ 
medianext.pt
 
8) Impressum
O sítio da internet O JornalDentistry  
(www.jornaldentistry.pt) é propriedade de MediaNext 
Professional Information Lda. (MediaNext Lda.), empresa 
de comunicação social com o número único de pessoa 
coletiva e de matrícula 510 551 866, sociedade com sede 
no Largo da Lagoa 7c, Linda-a-Velha, Oeiras, Portugal.
 
9) Subcontratação
O armazenamento, fulfillment das subscrições de 
newsletters e backup dos dados dos leitores envolvem três 
empresas subcontratadas por MediaNext Lda., 
devidamente certificadas e acreditadas para o efeito:
Amazon Web Services (AWS) - Dublin Irlanda
Claranet - Lisboa Portugal
The Rocket Science Group - Atlanta EUA*

*Os dados fora do território da União Europeia estão ao abrigo do 
acordo Privacy Shield Framework, entre a U.E. e os E.U.A
 
10) Considerações Finais
A MediaNext Lda. reserva-se o direito de alterar as normas 
descritas nesta página, pelo que aconselhamos a visita 
frequente a este endereço. Consideramos que os 
utilizadores estão conscientes destas políticas ao navegar 
e ao registarem-se em www.jornaldentistry.pt.
 
Esta política de privacidade teve última atualização em:
18 de maio de 2018
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cópia dos mesmos e/ou pedir a sua atualização ou total 
eliminação, nos termos da lei, contactando-nos para a 
morada: Largo da Lagoa, 7c, 2795-116 Linda-a-Velha, 
Portugal. Telefone: (+351) 214 147 300.
 
6) Política de cookies
O JornalDentistry  utiliza cookies que permitem melhorar o 
desempenho e a experiência de navegação do utilizador. 
Qualquer navegador de Internet (browser) permite ao 
utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, através das 
definições do próprio navegador. Se optar por desativar os 
cookies, alguns serviços do nosso sítio deixarão de 
funcionar, afetando assim a sua experiência de navegação.
Existem vários tipos de cookies, com caraterísticas e 
funções diferentes.
a) Cookies essenciais – São bastante importantes para 
aceder a áreas específicas do site, permitindo uma 
navegação correta. Permitem também recomendar artigos 
que ainda não leu e outras funcionalidades.
b) Cookies analíticos - Este tipo de cookies permitem 
analisar a forma como os utilizadores utilizam o sítio online, 
conhecer as páginas mais populares e monitorizar o seu 
desempenho, possibilitando perceber possíveis 
mensagens de erro no nosso sítio. Nunca serão reveladas 
informações de cariz pessoal.
C) Cookies de gestão publicitária - Este tipo de cookies 
permitem fazer uma gestão dos banners publicitários, 
sendo geridos pela empresa especializada em publicidade 
Doubleclick, uma empresa do grupo Google. A sua política 
de privacidade pode ser consultada publicamente.
 
7) Contacto
Para qualquer esclarecimento sobre a nossa política de 
privacidade, pode escrever para o e-mail: privacidade@ 
medianext.pt
 
8) Impressum
O sítio da internet O JornalDentistry  
(www.jornaldentistry.pt) é propriedade de MediaNext 
Professional Information Lda. (MediaNext Lda.), empresa 
de comunicação social com o número único de pessoa 
coletiva e de matrícula 510 551 866, sociedade com sede 
no Largo da Lagoa 7c, Linda-a-Velha, Oeiras, Portugal.
 
9) Subcontratação
O armazenamento, fulfillment das subscrições de 
newsletters e backup dos dados dos leitores envolvem três 
empresas subcontratadas por MediaNext Lda., 
devidamente certificadas e acreditadas para o efeito:
Amazon Web Services (AWS) - Dublin Irlanda
Claranet - Lisboa Portugal
The Rocket Science Group - Atlanta EUA*

*Os dados fora do território da União Europeia estão ao abrigo do 
acordo Privacy Shield Framework, entre a U.E. e os E.U.A
 
10) Considerações Finais
A MediaNext Lda. reserva-se o direito de alterar as normas 
descritas nesta página, pelo que aconselhamos a visita 
frequente a este endereço. Consideramos que os 
utilizadores estão conscientes destas políticas ao navegar 
e ao registarem-se em www.jornaldentistry.pt.
 
Esta política de privacidade teve última atualização em:
18 de maio de 2018



O presente documento explicita os termos em que O 
JornalDentistry procede ao tratamento das informações 
recolhidas e utilizadas no seu sítio online, 
www.jornaldentistry.pt
O JornalDentistry protege a privacidade dos seus leitores, 
bem como os dados submetidos pelos mesmos.
Todas estas regras estão de acordo com a atual 
regulamentação europeia e legislação nacional aplicável.
O JornalDentistry é um Órgão de Informação de âmbito 
profissional e especializado, pelo que aconselhamos que 
os dados que nos forem facultados sejam de domínio 
profissional, nomeadamente o endereço de e-mail.
 
1) Informação recolhida
O JornalDentistry  recolhe informação anónima e 
informação do leitor.
A informação anónima ocorre enquanto o utilizador visita o 
Sítio online e tem como objetivo melhorar o funcionamento 
do mesmo, incluindo a gestão e priorização de conteúdos e 
estatística anonimizada.
A informação do leitor é fornecida voluntariamente 
aquando do registo facultativo e gratuito. Todos os dados 
recolhidos são processados de forma automática, sendo 
que a informação enviada pelos utilizadores é guardada de 
forma cifrada nos servidores. Toda a navegação no sítio 
online é feita por via de conexão criptografada para 
segurança da privacidade dos leitores.
 
2) Finalidade dos dados de registo
O registo dos dados do leitor (nome e e-mail empresarial) 
serve para o utilizador aceder aos serviços de subscrição 
de newsletters e outras funcionalidades disponibilizadas 
pelo O JornalDentistry  às suas comunidades. Os dados 
recolhidos têm como finalidade o envio periódico de e-
mails de conteúdo editorial, e possíveis ações de marketing 
de parceiros qualificados geridos pela O JornalDentistry  e 
de âmbito profissional, sem que a parte terceira tenha 
qualquer tipo de acesso aos dados do leitor. No caso 
específico de inscrições em eventos de terceiros, pedidos 
de informações comerciais ou outras formas de Lead 
Generation (geração de contactos) em que o leitor se 
inscreva voluntariamente em formulários próprios para o 
efeito, por nós enviados, O JornalDentistry  procurará 
sempre junto do seu parceiro a garantia de uso restrito da 
informação profissional do leitor e em exclusivo para o 
objetivo com que nos foi facultada.
 
3) Responsabilidade
A recolha de dados do leitor no sítio online é da total 
responsabilidade do O JornalDentistry , que assume o 
compromisso de não transmitir, de modo algum, 
informações dos leitores do sítio online a entidades 
terceiras.
O JornalDentistry t não se responsabiliza pelo conteúdo 
acedido através de qualquer hiperligação que leve o 
utilizador a navegar fora do domínio www.jornaldentistry.pt, 
de sua propriedade, sempre que tais hiperligações sejam 
da responsabilidade de terceiros. O JornalDentistry utiliza 
diversas formas de proteção tecnológica contra ataques à 
informação pessoal dos leitores.
 
4) Violação de base de dados
A violação, ou tentativa de violação, de bases de dados 
obtidas através do sítio terá como consequência a abertura 
de processo judicial contra o(s) infrator(es).
 
5) Atualizações/Manutenção de informação
Ao utilizar os sítios online, o leitor compromete-se a 
fornecer os seus dados profissionais verdadeiros. A 
atualização da informação do leitor poderá ser realizada 
através da funcionalidade "Alterar Dados", no final de cada 
e-mail enviado pela O JornalDentistry , onde o utilizador 
poderá alterar ou adicionar informações. O JornalDentistry  
conservará e manterá pelo período necessário as 
informações/dados dos leitores ativos, até instruções em 
contrário, ou se num período médio de 6 meses o leitor não 
interagir com os conteúdos enviados por correio 
electrónico, ou 14 meses para dados anonimizados de 
navegação no sítio da internet.
Pode aceder aos seus dados profissionais, obter uma 
cópia dos mesmos e/ou pedir a sua atualização ou total 
eliminação, nos termos da lei, contactando-nos para a 
morada: Largo da Lagoa, 7c, 2795-116 Linda-a-Velha, 
Portugal. Telefone: (+351) 214 147 300.
 
6) Política de cookies
O JornalDentistry  utiliza cookies que permitem melhorar o 
desempenho e a experiência de navegação do utilizador. 
Qualquer navegador de Internet (browser) permite ao 
utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, através das 
definições do próprio navegador. Se optar por desativar os 
cookies, alguns serviços do nosso sítio deixarão de 
funcionar, afetando assim a sua experiência de navegação.
Existem vários tipos de cookies, com caraterísticas e 
funções diferentes.
a) Cookies essenciais – São bastante importantes para 
aceder a áreas específicas do site, permitindo uma 
navegação correta. Permitem também recomendar artigos 
que ainda não leu e outras funcionalidades.
b) Cookies analíticos - Este tipo de cookies permitem 
analisar a forma como os utilizadores utilizam o sítio online, 
conhecer as páginas mais populares e monitorizar o seu 
desempenho, possibilitando perceber possíveis 
mensagens de erro no nosso sítio. Nunca serão reveladas 
informações de cariz pessoal.
C) Cookies de gestão publicitária - Este tipo de cookies 
permitem fazer uma gestão dos banners publicitários, 
sendo geridos pela empresa especializada em publicidade 
Doubleclick, uma empresa do grupo Google. A sua política 
de privacidade pode ser consultada publicamente.
 
7) Contacto
Para qualquer esclarecimento sobre a nossa política de 
privacidade, pode escrever para o e-mail: privacidade@ 
medianext.pt
 
8) Impressum
O sítio da internet O JornalDentistry  
(www.jornaldentistry.pt) é propriedade de MediaNext 
Professional Information Lda. (MediaNext Lda.), empresa 
de comunicação social com o número único de pessoa 
coletiva e de matrícula 510 551 866, sociedade com sede 
no Largo da Lagoa 7c, Linda-a-Velha, Oeiras, Portugal.
 
9) Subcontratação
O armazenamento, fulfillment das subscrições de 
newsletters e backup dos dados dos leitores envolvem três 
empresas subcontratadas por MediaNext Lda., 
devidamente certificadas e acreditadas para o efeito:
Amazon Web Services (AWS) - Dublin Irlanda
Claranet - Lisboa Portugal
The Rocket Science Group - Atlanta EUA*

*Os dados fora do território da União Europeia estão ao abrigo do 
acordo Privacy Shield Framework, entre a U.E. e os E.U.A
 
10) Considerações Finais
A MediaNext Lda. reserva-se o direito de alterar as normas 
descritas nesta página, pelo que aconselhamos a visita 
frequente a este endereço. Consideramos que os 
utilizadores estão conscientes destas políticas ao navegar 
e ao registarem-se em www.jornaldentistry.pt.
 
Esta política de privacidade teve última atualização em:
18 de maio de 2018


