
  

 

POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO 
E PRIVACIDADE DA APP RISI GH 

 

  

1| TITULARIDADE 

A RISI tem entre os seus objetivos a disponibilização de aplicações, que permitam uma otimização da 

gestão de recursos humanos. 

A RISI põe à disposição dos utilizadores de internet a aplicação RISI GH para smartphones, que tem por 

objeto, entre outros, dar acesso às principais funcionalidades de um colaborador de uma instituição que 

utiliza o portal GH – Gestão de Horários. O acesso e/ou a utilização da aplicação da RISI é totalmente 

voluntário e atribui a condição de utilizador a quem o realiza. Qualquer utilizador aceita, a partir do 

momento em que acede, sem qualquer tipo de reserva, o conteúdo da presente Política de Utilização, 

assim como, as que a possam complementar, substituir ou modificar em algum sentido, em relação aos 

serviços e conteúdos da aplicação.  

Em qualquer caso, a RISI reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, 

modificar ou eliminar o conteúdo, estrutura, design, serviços e condições de acesso e/ou utilização deste 

site, sempre que considere oportuno. 

 

2| TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PREVISTOS 
 

2.1|  UTILIZADOR E PALAVRA-PASSE PARA O ACESSO À ÁREA PESSOAL 
O acesso ao RISI GH faz-se mediante a introdução do nome de utilizador e palavra-passe ou número 

mecanográfico e palavra-passe. O utilizador registado obriga-se a: 

a) Não substituir e/ou fazer-se passar por nenhuma pessoa, reservando-se o direito à RISI de 
eliminar a sua conta do portal Gestão de Horários no pressuposto de que alguém substitua outra 
pessoa, ficando a RISI isenta de qualquer tipo de responsabilidade. 

b) Manter de forma segura e confidencial a palavra-passe. 

c) Não partilhar, revelar ou transferir a sua palavra-passe para outra pessoa. 

d) A RISI reserva-se o direito de anular o registo de todos os utilizadores que, na opinião da RISI, não 
cumpram qualquer das obrigações contidas no presente Aviso Legal. 

 

3| VINCULAÇÃO COM TERCEIROS 
A aplicação encontra-se disponível em distribuidores de aplicações. Os tratamentos de dados pessoais, a 

utilização de cookies ou outros dispositivos regem-se pelas políticas de privacidade e condições de 

utilização dos próprios distribuidores: Apple Store, Google Play. 
 

 

4| PROPRIEDADE INTELECTUAL 
A totalidade da aplicação, ou seja, os elementos que a compõem (textos, imagens, marcas, logótipos, 

arquivos de áudio, arquivos de software, combinações de cores), assim como a estrutura, seleção e 

ordem dos seus conteúdos, encontram-se protegidos pelas normas de Propriedade Intelectual e 

Industrial, não podendo ser objeto de exploração, reprodução, distribuição, modificação, comunicação 

pública, cessão ou transformação ou qualquer outra forma de difusão não autorizada expressamente. 

O acesso à aplicação não concede ao utilizador o direito nem titularidade alguma sobre os direitos de 
propriedade intelectual e/ou industrial dos conteúdos que a aplicação alberga. 
A RISI reserva-se a possibilidade de exercer as ações legais que correspondam contra o utilizador que 
viole ou infrinja os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial. 
 



  

 

POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO 
E PRIVACIDADE DA APP RISI GH 

 

 

5| ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O utilizador será responsável por comprovar que o software é compatível com o seu dispositivo, pelo que 
assume os danos que a utilização do Software, incluindo a sua instalação, possa causar no dispositivo. 
Corresponde ao utilizador a obtenção dos dispositivos apropriados para os fins estabelecidos nestas 
condições e as linhas de comunicação, assim como aceitar o consumo produzido pela utilização da rede 
de dados, sendo por sua conta a aquisição e as despesas que possam derivar dos mesmos. É 
responsabilidade exclusiva do Utilizador comprovar, com caráter prévio a realizar uma transferência, as 
funcionalidades do software, assim como a idoneidade para responder às suas necessidades e a 
compatibilidade com o seu sistema.  
 
A RISI reserva-se o direito de modificar, de forma parcial ou total, as presentes condições, assim como a 
incluir outras novas. As novas condições serão apresentadas ao utilizador através da aplicação. 
Adicionalmente, a RISI reserva-se o direito de atualizar, modificar ou eliminar a informação contida na 
aplicação, podendo inclusivamente limitar ou não permitir o acesso a essa informação, sem aviso prévio. 
Principalmente, a RISI reserva-se o direito de eliminar, limitar ou impedir o acesso à aplicação quando 
surjam dificuldades técnicas por factos ou circunstâncias alheios à RISI que, no seu entender, diminuam 
ou anulem os níveis de segurança padrão adotados para o adequado funcionamento dessa aplicação. 
 
Em caso algum, a RISI será responsável pelas perdas, danos ou prejuízos de qualquer tipo que surjam por 
aceder e utilizar a aplicação, incluindo, mas não se limitando, aos produzidos nos sistemas informáticos 
pela introdução de vírus e/ou ataques informáticos. A RISI também não será responsável pelos danos que 
possam sofrer os utilizadores por uma utilização inadequada da aplicação e, em modo algum, por quedas, 
interrupções, ausência ou defeito nas comunicações. 

 
 

6| PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

O preenchimento de todos os dados de caráter pessoal nos casos em que estes sejam pedidos é 
necessário para disponibilizar os serviços oferecidos. 
 
Esses dados serão incluídos nas bases de dados da instituição às quais o utilizador está cadastrado. O 
utilizador responderá, em qualquer caso, pela veracidade e exatidão dos dados facilitados, reservando-se 
a RISI o direito a excluir dos serviços registados qualquer utilizador que tenha facilitado dados falsos ou 
inexatos, sem prejuízo das demais ações que procedam em Direito. 
 
Todos os dados que se registem serão tratados com caráter confidencial e o utilizador registado poderá 
exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição e cancelamento dos dados de caráter pessoal 
fornecidos mediante comunicação escrita dirigida à RISI, indicando como destinatário o e-mail 
geral@risi.pt. 

  
 

7| DESATIVAÇÃO DO SERVIÇO 

Para a desativação total do serviço basta desinstalar a aplicação do terminal móvel. 
 

7.1| INCIDÊNCIAS E EXERCÍCIO DE DIREITOS 

As incidências relacionadas com esta aplicação irão notificar-se através da função de incidências 
disponível na mesma. 
Pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição mediante envio de 
mensagem de correio eletrónico dirigido a geral@risi.pt. 
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