AVISO LEGAL

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
No cumprimento do que está previsto no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de julho, sobre os
Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Eletrónico (LSSICE), a seguir, indicamse os dados de identificação do titular do Web site:
-

Razão social: CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L. (de agora em diante,
ALTRA CORPORACIÓN)

-

N.I.F.: B92611102

-

Inscrita no Registo Comercial de Málaga, Tomo 3745, Livro 2656, Fólio 140, Folha
MA-75590 e Inscrição 4.

-

Endereço: Calle Marie Curie nº 21, CP 29590 Campanillas, Málaga, Espanha.

-

E-mail:

-

Telefone: +34 900400445

CONTEÚDOS
Todos os conteúdos que se oferecem no presente Web site são facilitados ao usuário com
fins informativos, assim como para gerir o processo de venda online dos nossos produtos e
serviços. Todos aqueles que acederem a este Web site serão considerados usuários, e
comprometem-se a cumprir rigorosamente todas as indicações detalhadas nos textos legais
do Web site, assim como qualquer outra disposição legal aplicável.

LIGAÇÕES
Caso este Web site inclua ligações para Web sites de terceiros, o usuário será regido pelos
Termos de Uso e pela Política de Privacidade do novo Web site, e concordará que a ALTRA
CORPORACIÓN não será responsável ou terá obrigação legal pelo uso desses Web sites.
No entanto, caso tenha conhecimento real sobre a ilegalidade do conteúdo incluído nessas
ligações para Web sites de terceiros, a ALTRA CORPORACIÓN os removerá imediatamente
e comunicará esse fato às autoridades competentes.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
O Web site, incluindo a título enunciativo, mas sem limitação, a programação, a edição, a
compilação e demais elementos necessários para a sua operação, os desenhos, os
logótipos, os textos e/ou os gráficos, são de propriedade da ALTRA CORPORACIÓN ou dos
seus legítimos proprietários. Todo o conteúdo do Web site é devidamente protegido pelas
regras de propriedade intelectual e industrial e registado nos respetivos registos públicos.
Independentemente do objetivo a que se destinam, a reprodução total ou parcial, o uso, a
exploração, a distribuição e a comercialização do conteúdo deste Web site requer, em
qualquer caso, a autorização prévia por escrito da ALTRA CORPORACIÓN. Qualquer uso
não autorizado anteriormente pelo proprietário do Web site será considerado uma violação
grave dos direitos de propriedade intelectual ou industrial.
Para efetuar qualquer tipo de observação em relação a eventuais incumprimentos dos
direitos de propriedade intelectual ou industrial, assim como sobre qualquer um dos
conteúdos do Web site, pode fazê-lo através do seguinte e-mail lopd@altracorporacion.es.

POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS
Consulte a nossa Política de Privacidade para saber mais sobre como tratamos os seus
dados.
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USO DE COOKIES
Um cookie é um ficheiro que é descarregado no computador do usuário quando ele acede
a determinadas páginas web. As cookies permitem que uma página web, entre outras
coisas, armazene e recupere informações sobre os hábitos de navegação de um usuário ou
do seu equipamento e, dependendo das informações que contêm e da forma que utiliza o
equipamento, podem ser utilizadas para reconhecer o usuário. Consulte as informações
sobre o tipo de cookie não necessário para a navegação que utilizamos na nossa Política
de Cookies.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
A ALTRA CORPORACIÓN implementou e mantém os mais altos níveis de segurança
exigidos pela Lei para proteger os dados pessoais do usuário contra perdas acidentais e
acessos, tratamentos ou divulgações não autorizados, considerando-se o estado da
tecnologia, a natureza dos dados armazenados e os riscos aos quais estão expostos. Um
objetivo primordial da ALTRA CORPORACIÓN é que os protocolos e os sistemas de
segurança implementados permitam o funcionamento adequado do Web site, das suas
funcionalidades e dos seus serviços, com a preservação da integridade dos dados e das
informações armazenados. Os serviços são fornecidos com os próprios recursos
tecnológicos do Web site e, às vezes, por terceiros que possuem as medidas de segurança
necessárias para garantir a impossibilidade de acesso não autorizado de acordo com a
tecnologia e as técnicas comuns atuais. O objetivo da ALTRA CORPORACIÓN é que o
usuário do Web site tenha uma experiência satisfatória e segura durante a navegação e ao
utilizar os seus serviços. Por isso, trabalha apenas com fornecedores de boa reputação e
qualificação técnica, que permitam o cumprimento das normas de segurança legais
vigentes, para evitar a perda, o uso indevido ou o acesso por pessoas não autorizadas. No
entanto, a transmissão de informações pela Internet não é totalmente segura. Portanto,
apesar de a ALTRA CORPORACIÓN esforçar-se para proteger os dados do usuário, não
pode garantir a total segurança dos mesmos durante o trânsito para o Web site. Todas as
informações que o usuário facilite enviar-se-á por sua conta e risco. Uma vez recebidos os
dados do usuário, a ALTRA CORPORACIÓN utilizará rigorosos procedimentos e funções
de segurança para impedir qualquer acesso não autorizado.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A ALTRA CORPORACIÓN isenta-se de qualquer responsabilidade derivada de:
-

De interrupções no funcionamento normal do Web site causadas por força maior,
assim como causas não atribuíveis à ALTRA CORPORACIÓN, que impeçam o
funcionamento parcial ou total do serviço do Web site.

-

Do uso de dados incorretos ou falsos pelo usuário, incluindo erros que o usuário
possa ter cometido no momento do registo e aqueles derivados da não atualização
dos dados por parte do usuário.

LEGISLAÇÃO E FORO APLICÁVEIS
Para a resolução de todas as disputas ou questões relacionadas a este Web site ou às
atividades desenvolvidas nele, será aplicada a legislação espanhola, à qual as partes
submetem-se expressamente, sendo os juizados e tribunais da cidade de Málaga os órgãos
competentes para resolver todos os litígios emergentes ou relacionados com a sua
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utilização, exceto quando o usuário for considerado um consumidor, caso em que as partes
se submeterão aos tribunais do domicílio do mesmo.

MODIFICAÇÃO DO AVISO LEGAL
A ALTRA CORPORACIÓN reserva-se o direito de modificar o presente Aviso Legal de
acordo com o seu critério, ou devido a alguma alteração na legislação, jurisprudência ou na
prática empresarial. Se a ALTRA CORPORACIÓN realizar qualquer modificação, o novo
texto será publicado nesta mesma página, onde o usuário poderá conhecê-las. Em qualquer
caso, o relacionamento com os usuários será regido pelas regras fornecidas no exato
momento em que eles acederem ao Web site.

Data da última atualização: _______________________________
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