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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Plataforma “OFFMARKET RESERVED PLATFORM”. 

Responsável do tratamento de dados e informações  
A TRIOMPHE IMMOBILIER & INVESTISSEMENTS, Lda, com sede social na Avenida da Liberdade, n.º 110, 1º, freguesia de 
Santo António, concelho de Lisboa, com o capital social de 5.000,00 euros, e com o NIPC n.º 514 236 124, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, detentora da Licença AMI n.º 13164 emitida pelo Instituto dos Mercados 
Públicos, do Imobiliário e da Construção, (IMPIC), concebeu e adota, num sistema de circuito privado para meios de 
intermediação de negócios designado por “OFFMARKET RESERVED PLATFORM”.  
 
Esta plataforma é acessível através do nosso domínio e site www.triomphe-invest.pt e obedece aos termos de uso e 
condições gerais abaixo enumerados e descritos.  
 
Termos de uso e dados pessoais: 
Este aviso de privacidade visa informá-lo, na qualidade de utilizador, das atividades de tratamento automatizado de 
informações e dados pessoais fornecidos nesta plataforma, para os fins de intermediação de negócios.  
 
Ao clicar em “Pedir acesso” o utilizador aceita a nossa política de privacidade e caso o registo não fique concluído, as 
informações e dados serão mantidos e guardados para fins de pré-registo e condições pré-contratuais. A Triomphe Invest 
pode posteriormente contactar por via dos meios de comunicação fornecidos e indicados pelo utilizador para prestar 
esclarecimentos e apoio na conclusão do processo de acesso à plataforma “OFFMARKET RESERVED PLATFORM”. 
 
Ao aceitar a presente política de privacidade, garante e declara que os dados pessoais que nos forneceu lhe pertencem e que 
os mesmos são verdadeiros, precisos e atualizados. Deverá informar-nos de imediato sobre qualquer alteração aos seus 
dados pessoais, de acordo com o procedimento de alteração de dados no acesso à plataforma “Área reservada”. 
 
Ao clicar em “Concluir o pedido” finalizando o processo por via eletrónica, na qualidade de utilizador interessado e em 
consequência da relação protocolada estabelecida desde logo com a Triomphe Invest, a mesma fica desde já autorizada a 
proceder à validação jurídica que requer necessariamente a verificação de todos os dados e das características legítimas do 
tipo de negócio a intermediar. 
 
Após aprovação do acesso e nos termos da legislação de proteção de dados em vigor, receberá uma comunicação enviada 
por meio de correio eletrónico, resumindo todas as condições e informações fornecidas com o seu consentimento na 
plataforma “OFFMARKET RESERVED PLATFORM”. 
Nesse comunicado ser-lhe-á também atribuído um ID código pessoal para acesso aos seus dados podendo acrescentar, 
alterar ou suprimir os mesmos nos termos legais.  
 
Com base no fundamento do “Protocolo de confidencialidade” aceite, os seus dados serão tratados para gestão legítima do 
seu pedido de registo na qualidade de cliente “Membro qualificado” permitindo de imediato o cruzamento interno dos 
dados de todos os termos e condições dos negócios inseridos pelos membros, embora sem revelar a identificação dos 
intervenientes, em conformidade com as condições selecionadas e registadas nesta plataforma.   
 
Pedimos-lhe que tenha também em consideração que a revogação do acesso à plataforma “OFFMARKET RESERVED 
PLATFORM” não afetará a licitude das condições e do tratamento de dados anterior à cessação. 
 
A Triomphe Invest reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e com efeitos imediatos, 
alterar, adicionar, atualizar, parcial ou totalmente, os presentes Termos e Condições de Utilização e Política de Privacidade. 
 
Os seus dados pessoais serão armazenados, de forma reservada e protegida, para fazer face às responsabilidades resultantes 
da relação protocolada e contratual com a Triomphe Invest.  
 
A Triomphe Invest garante que não irá proceder à transmissão dos seus dados pessoais a terceiros, a menos que seja 
estritamente necessário para a formulação, exercício e defesa de reivindicações, ou quando requerido pela Administração 
Pública, Juízes e Tribunais, durante o período de prescrição dos seus direitos ou obrigações legais. 
 
Para falar connosco sobre a utilização dos seus dados pessoais, poderá contactar a Direção da empresa, enviando-nos um e-
mail para invest@triomphe.pt  

 


