
O uso e/ou registo do/no sítio de internet da VERITAS Art Auctioneers 

pressupõe a aceitação desta Declaração de Privacidade.

Este sítio é gerido e administrado pela Perihasta Unipessoal Lda., abrevi-

adamente designada por Perihasta, no âmbito da sua actividade leiloeira 

e de acordo com as Condições Negociais.

Pretende-se assegurar a exatidão da informação, a sua atualização per-

manente e a adoção de medidas de segurança destinadas a garantir a 

incorruptibilidade da mesma.

Embora a Perihasta empreenda todos os esforços no sentido de divul-

gar informações atualizadas, rigorosas e completas, não o garante ex-

pressa ou tacitamente, nem assume qualquer responsabilidade por in-

exactidões ou lacunas, por erro inconsciente ou por tentativa de fraude.

Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos presentes 

neste sítio pertencem à Perihasta. Toda a informação disponível neste 

sítio é gratuita, podendo ser utilizada livremente, desde que se faça 

menção da respetiva fonte. É, no entanto, proibida a sua utilização para 

fins comerciais ou ofensivos.

A Perihasta utiliza cookies (pequenos ficheiros de texto armazenados 

pelo dispositivo de acesso ao seu sítio de internet) e tecnologias semel-

hantes de forma a proporcionar uma melhor experiência de utilização. 

Os cookies permitem, entre outros, armazenar preferências e definições, 

iniciar sessão como utilizador registado e analisar o desempenho do sí-

tio de internet.

A Perihasta não exige qualquer informação ao utilizador quando este 

interage com o seu sítio de internet a não ser em situações específicas, 

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE

nomeada mas não exclusivamente, o acesso a diferentes níveis de infor-

mação (Ex.: Valores de Martelo dos lotes licitados em leilão) e de utili-

zação (Ex.: Submissão de Ordens de Licitação em Leilão, participação 

em Leilões Online e Submissão de Pedidos de Avaliação).

A Perihasta disponibiliza uma ferramenta de criação de conta no seu 

sítio de internet. Os dados fornecidos pelo utilizador para criação de 

uma conta no sítio de internet da Perihasta podem ser vistos, editados e 

eliminados pelo próprio utilizador.

A Perihasta utiliza os dados recolhidos para gerir a sua atividade e dis-

ponibilizar serviços, mas também para comunicações promocionais rela-

tivas à sua actividade ou à gestão de contas de utilizador do seu sítio 

de internet. 

Apenas serão partilhados dados pessoais com o consentimento do uti-

lizador ou conforme necessário para concluir qualquer transação comercial. 

A título de informação são, por vezes, referenciadas ligações a outros sí-

tios, não assumindo a Perihasta qualquer responsabilidade pelo conteú-

do daqueles ou por quaisquer problemas que decorram na sua consulta.

O acesso a este sítio pode ser temporariamente suspenso e sem aviso 

prévio devido a falhas dos sistemas, manutenção, reparação ou outras 

razões para além do controlo da Perihasta.


