
TERMOS E CONDIÇÕES 
  
www.jmschoenstatt.pt  
 
PREÂMBULO 
 
1.º As seguintes condições gerais são acordadas entre o Instituto Secular dos Padres de 
Schoenstatt, com sede na Rua São Francisco Xavier, 26. 1400-331 Lisboa, com o NIF 
501 294 252 e contacto +351914290377, doravante designada por “Juventude 
Masculina de Schoenstatt” e os Encarregados de Educação ou jovens maiores de 
idade, que desejem participar nas atividades e efetuar pagamentos através do website 
www.jmschoenstatt.pt, doravante designadas por "Utilizador". 
 
2.º As partes acordam que os pagamentos efetuados através do website 
www.jmschoenstatt.pt serão reguladas exclusivamente pelo presente contrato com 
exclusão de quaisquer condições previamente disponíveis no website. 
 
ARTIGO 1 – OBJETO  
 
1. As presentes condições gerais de pagamentos têm por objeto disponibilizar e 

definir todas as informações necessárias ao Utilizador sobre as modalidades de 
pagamento e donativos efetuados no website www.jmschoenstatt.pt. 

2. Estas condições regulam todas as etapas necessárias para realizar o pagamento e 
garantem o seguimento deste pagamento entre as Partes Contratantes. 

 
ARTIGO 2 – PAGAMENTO   
 
1. No website www.jmschoenstatt.pt, a “Juventude Masculina de Schoenstatt” 

propõe ao Utilizador as seguintes modalidades de pagamento via Easypay– 
Instituição de Pagamento Lda:  
a) Cartão de crédito (Visa, Mastercard);  
b) Referência Multibanco; 
c) MB Way; 
d) Transferência; 

 
2. Após efetuar o pagamento receberá um email de confirmação. 
 
3. A participação só é permitida após a confirmação de pagamento e receção da Ficha 

de Inscrição devidamente preenchida e assinada. 
 
 
  



ARTIGO 3 – PREÇOS  
 
1. Os preços devem entender-se em Euros 
 
2. O valor da QUOTA anual é de 50€. 
 
3. O valor para as diferentes atividades a realizar ao longo do ano, terá um custo 

variável dependo do número de dias e do local em que se realiza a atividade. 
 
 
ARTIGO 4 – CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO 
 
1. O processo de cancelamento ou devolução é tratado caso a caso, pela “Juventude 

Masculina de Schoenstatt”. O pedido deverá chegar por escrito para o e-mail de 
contacto geral@jmschoenstatt.pt, havendo lugar à devolução do valor do 
pagamento com a aplicação das seguintes penalizações, consoante a data de 
cancelamento: 
a) QUOTA: No caso do cancelamento da inscrição na participação anual, a 

devolução será de 50% do valor pago. 
b) ATIVIDADES ao longo do ano: 

i) Cancelamentos até uma semana antes do início da atividade: devolução de 
80% do valor pago; 

ii) Cancelamentos efetuados na semana da atividade: apenas será devolvido 
50% do valor pago, caso seja apresentada uma razão de doença ou 
imprevisto familiar grave. 

iii) Cancelamento efetuado em virtude de se encontrar infetado com COVID-
19, será devolvido o valor total pago. 

 
2. Nos termos da lei em vigor, aplica-se o prazo de 14 dias para devolução do 

pagamento a contar do dia em que foi efetuado. 
 
3. Sempre que possível a devolução deverá realizar-se pela mesma via de pagamento, 

mas caso não seja possível, o utilizador deverá apresentar comprovativos de 
pagamento e de titularidade de conta ou cartão, para que se realize a devolução 
por Transferência Bancária. 

 
 
ARTIGO 5 – POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
 
1. O tratamento dos seus dados é feito no cumprimento da legislação sobre a 

proteção de dados pessoais. Os dados recolhidos no âmbito das Atividades da 
Juventude Masculina de Schoenstatt são de fornecimento obrigatório e serão 
tratados e armazenados informaticamente pelo Instituto Secular dos Padres de 
Schoenstatt, enquanto entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais. 

 
  



2. A recolha dos dados, nomeadamente através da sua inscrição, tem por finalidade a 
organização, preparação e realização das Atividades da Juventude Masculina de 
Schoenstatt. Ao inscrever-se e fornecer os dados solicitados, declara que teve 
conhecimento e concorda com o tratamento dos seus dados pessoais pelo Instituto 
Secular dos Padres de Schoenstatt, nos termos e para os efeitos aqui descritos. 

 
3. Os dados recolhidos podem ser tratados por entidades subcontratadas da 

Juventude Masculina de Schoenstatt para efeitos de prestação de serviços no 
âmbito das Atividades, podendo ainda ser transmitidos para entidades terceiras, 
para efeitos de cumprimento de obrigações legais, seguros e outros benefícios, 
podendo ainda comunicar dados a quaisquer outras entidades cuja comunicação 
se revele necessária para a prossecução da sua atividade. 

 
4. É garantido, nos termos da lei, o direito de acesso, retificação e anulação de 

qualquer dado que lhe diga diretamente respeito, pessoalmente ou por via escrita, 
diretamente para o endereço constante na página inicial deste website. 

 
 


