
 

 

 

 
REGRAS DO GRUPO WHATSAPP:  

A adesão ao Grupo Alberto Oculista implica o consentimento das seguintes regras de 
participação no grupo: 

 O grupo está disponível todos os dias, sendo que as respostas ao mesmo são 
de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 19h00 por parte da Alberto Oculista; 

 Os conteúdos serão publicados pela Alberto Oculista segundo uma lógica 
semanal – média de 3 publicações por semana; 

 Qualquer membro poderá participar no grupo com perguntas, sugestões, 
dicas e até partilhas relacionadas com a temática em questão; 

 Não é permitida a participação no grupo com conteúdos de cariz impróprio, 
agressivo, discriminatório ou publicitário; 

 A participação e interação com os restantes membros do grupo é livre, desde 
que não coloque em causa o bom funcionamento do mesmo; 

 O não cumprimento das regras de participação implica a expulsão do 
membro do grupo; 

 

TERMOS & CONDIÇÕES GRUPO WHATSAPP:  

A adesão ao Grupo Alberto Oculista no Whatsapp implica o consentimento por parte 
dos participantes no que diz respeito à recolha e tratamento de dados pessoais 
conforme legislação em vigor. 

Ao aderir ao grupo, os participantes terão às informações partilhadas no grupo, sendo 
incentivados à interação, partilha e criação de outros conteúdos relevantes no âmbito 
de passatempos, por exemplo. 

 

 

 

 



 

 

 

Ao consentir, a Alberto Oculista poderá utilizar os dados dos participantes para 
comunicação de campanhas, promoções ou novidades, sendo o grupo de Whatsapp 
o único meio de comunicação; 

O Whatsapp poderá ser autonomamente responsável pelo tratamento dos dados 
pessoais dos participantes, uma vez que será a plataforma utilizada. Sugere-se, por 
isso, a consulta dos termos de tratamento de dados pessoais junto da plataforma 
Whatsapp; 

A Alberto Oculista reserva-se ao direito de cancelar ou cessar, em qualquer altura, de 
forma temporária ou definitiva o presente grupo, bem como introduzir novas 
alterações ao presente regulamento, que considere justificadas ou necessárias; 

Os participantes poderão sair de livre vontade a qualquer momento do grupo, caso 
considerem necessário. 

Todos os participantes poderão consultar mais informações sobre os Termos & 
Condições e Política de Tratamento de Dados em albertooculista.com 

 

 
 
 
 


