Isenção de responsabilidade:
DISPONIBILIDADE DO SITE
Embora a elaboração do Site tenha sido cuidadosamente efetuada, certas questões técnicas
poderão estar fora do nosso controlo, pelo que não poderemos assegurar, constantemente, o
acesso gratuito a todo o Site sem interrupções ou erros, que as falhas sejam corrigidas ou que
o Site, ou o servidor que o disponibiliza, não contêm vírus nem bugs. O acesso poderá ser
ocasionalmente suspenso ou limitado para se proceder a reparações, manutenção ou à
introdução de novos serviços.
UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO PESSOAL
Ao utilizar o Site, concorda que a sua informação pessoal será tratada de acordo com a nossa
Política de Privacidade.
MARCAS REGISTADAS E PROPRIEDADE DE TODOS OS CONTEÚDOS DO SITE
As imagens, logótipos, nomes e marcas registadas contidas no Site são da propriedade da
Gate28 e/ou de quaisquer terceiros relevantes aplicáveis. Salvo acordado por escrito em
contrário, considerar-se-á que nada no Site confere a qualquer pessoa licença ou direito de
utilizar qualquer imagem, logótipo, nome ou marca registada, sendo que tal utilização poderá
constituir uma violação dos direitos do titular.
Somos os proprietários de todos os direitos de autor, design, trabalhos gráficos e textuais,
direitos da base de dados e outros direitos de propriedade intelectual que existam no
conteúdo do Site, salvo especificado em contrário. É proibido explorar sob qualquer forma,
incluindo em termos comerciais, publicar, distribuir, extrair, reutilizar ou reproduzir qualquer
parte do Site sob qualquer forma material (incluindo fotocopiá-la ou armazená-la em qualquer
suporte por meios eletrónicos) ou utilizá-la de qualquer outra forma que não esteja de acordo
com a licença de utilização limitada prevista na nossa declaração de direitos de autor.
A interferência ou acesso ao Site com a intenção de corromper, danificar ou impedir serviços
do Site, ou para outro benefício comercial, será seriamente considerado, pelo que
procederemos as ações necessárias para proteger o Site de tais atividades, de modo a proteger
os nossos direitos de propriedade intelectual. Aceita que a compensação financeira poderá
não ser uma solução judicial adequada para qualquer infração de tais direitos da sua parte,
que temos direito a soluções jurídicas de providência cautelar, a execução específica, a ordens
para entrega de cópias infratoras e quaisquer outras medidas legais ou justas para lidar com
qualquer ameaça de violação ou violação real, e que não é necessária nenhuma prova de
compensação financeira especial para recurso a tais medidas.
As seguintes disposições devem ser lidas cuidadosamente dado que excluem ou limitam a
nossa responsabilidade legal em relação à utilização deste Site. Nada nestes termos e
condições pretende excluir a responsabilidade que não é admissível nos termos da lei em
vigor, incluindo e sem carácter limitativo, morte ou danos pessoais, ou por meio de declaração
deturpada e fraudulenta.
Embora tenhamos tomado todas as medidas razoáveis para assegurar a exatidão e integridade
dos conteúdos do Site, excluímos todas as garantias, obrigações ou representações (expressas
ou implícitas) dentro dos limites permitidos pela lei em vigor, que o site ou (incluindo e sem

carácter limitativo) toda ou qualquer parte do conteúdo ou dos materiais, precisão,
disponibilidade ou integridade do conteúdo do site ou qualquer parte do conteúdo ou dos
materiais, sejam apropriados ou estejam disponíveis para utilização.

Não aceitamos nenhuma responsabilidade sobre contratos entre terceiros, atos ilícitos,
negligência, deveres legais ou outros (dentro dos limites permitidos pela lei em vigor),
emergentes da utilização ou acesso a este site, (o que inclui, sem carácter limitativo) quaisquer
erros ou omissões contidos neste site ou se o site está indisponível, sendo que não
assumiremos qualquer responsabilidade direta ou indireta por quaisquer:
-perdas económicas (incluindo, sem carácter limitativo, perdas de receitas, dados, lucros,
contratos, utilização, oportunidade, negócios ou poupanças antecipadas);
-perdas de credibilidade ou reputação;
-perdas ou danos especiais, acidentais, consequentes, sofridos ou incorridos, emergentes de
ou relacionados com a sua utilização deste site e estes termos e condições.
O acesso e utilização deste site encontra-se por conta e risco do utilizador, pelo que não
garantimos que a sua utilização ou qualquer material descarregado não causará dano a
património, ou que irá, sob qualquer forma, minimizar ou eliminar os riscos inerentes da
internet, incluindo mas não limitado a: perda de dados, infeção por vírus informático, spyware,
software malicioso, trojans e worms. Para além disso, não nos responsabilizamos por perdas
ou danos emergentes de alterações feitas ao conteúdo deste site por terceiros não
autorizados. Não pretendemos dar a entender que a utilização das informações contidas no
site não infringe os direitos de terceiros.
COOKIES
O site irá empregar os chamados "cookies". Os cookies são pequenos ficheiros de texto que o
site armazena no dispositivo do utilizador.
O site utiliza cookies para as seguintes finalidades:


Cookies funcionais: São cookies utilizados para melhorar a facilidade de utilização do
site para os visitantes. Por exemplo, um cookie é colocado para guardar as suas
definições preferidas de país e idioma. Os cookies funcionais do site que são
armazenados pela Gate28 no seu computador só permanecem válidos durante a sua
sessão no site.



Cookies de ferramentas analíticas: A Gate28 utiliza cookies da Google Analytics, com a
finalidade de analisar a forma como os visitantes utilizam o site. A Gate28 poderá
então efetuar melhorias à usabilidade do site. A Google apenas processa dados
obtidos através do site de forma anónima. Para mais informações sobre a Google
Analytics, visite www.google.com/analytics.



Cookies de terceiros: O site pode permitir cookies de plug-ins sociais pertencentes a
vários terceiros. Isto permite que um utilizador partilhe conteúdos do site em algumas
redes sociais. Estes plug-ins também melhoram a facilidade de utilização do site.

Os dados recolhidos por estes terceiros (ou a sua utilização) através dos plug-ins sociais são
exclusivamente determinados por terceiros, dado que a Gate28 não pode ler esses cookies
(nem poderão estes terceiros ler os cookies da Gate28). Para mais informações relativamente
a cookies de terceiros, por favor leia as respetivas políticas de terceiros.

Ao alterar as suas configurações no browser, poderá definir se deseja receber um aviso cada
vez que um cookie for armazenado no seu computador. Ao alterar as configurações, também
poderá definir que o seu browser não aceite cookies deste site. No entanto, se o seu browser
não aceitar cookies deste Site, poderá não conseguir aceder ou utilizar todos os recursos do
mesmo.
ALTERAÇÃO ÀS PRESENTES CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Reservamo-nos o direito de, ocasionalmente e sem aviso prévio, alterar o Site e as presentes
condições de utilização. Qualquer alteração deverá ser aplicável assim que as revisões forem
publicadas no presente Site. Dado que estas Condições de Utilização podem ser
ocasionalmente atualizadas, sugerimos que as verifique sempre que visitar o Site.
Se qualquer uma destas disposições for ilícita, nula ou inexequível por qualquer razão, a
disposição em causa será considerada excluída, sendo que não afetará a validade, nem a
aplicabilidade judicial das restantes disposições.
MONITORIZAÇÃO DE TELEFONEMAS E E-MAILS
Os telefonemas e correspondência de e-mail que recebermos, resultantes do seu acesso ao
Site, poderão ser gravados para fins de formação e assistência na prevenção de fraude. Ao
utilizar tais métodos de comunicação, dá o seu consentimento para que tais atividades
ocorram.
RENÚNCIA
Se não cumprir as presentes condições de utilização e não procedermos a ação imediata,
teremos ainda direito a executar judicialmente os nossos direitos e recursos em relação a
qualquer incumprimento ou qualquer incumprimento subsequente.
JURISDIÇÃO E FORO LEGAL
As presentes condições de utilização reger-se-ão e deverão ser interpretadas de acordo com a
lei holandesa. Quaisquer litígios decorrentes deverão ser submetidos à jurisdição exclusiva do
tribunal competente de Amsterdão, na Holanda.

