AVISO LEGAL

AVISO LEGAL
As seguintes condições aplicam-se a qualquer pessoa que aceda e utilize sites da Cotecna, ou
qualquer parte destes. A Cotecna pode modificar estas condições a qualquer momento e sem
aviso prévio. Desta forma, aconselha-se a verificação periódica de eventuais mudanças nas
condições. Ao usar os sites da Cotecna está a aceitar estas condições.
O conteúdo disponível nos sites da Cotecna é para informação geral, sendo que a Cotecna não
assevera nem garante a sua exactidão ou completude. É da responsabilidade de cada
utilizador avaliar a exactidão ou completude do conteúdo, antes de o considerar de confiança.
A utilização do conteúdo, para qualquer fim, é da responsabilidade exclusiva do utilizador. Os
erros detectados podem ser comunicados à Cotecna através do e-mail webmaster@cotecna.ch,
sendo que se procederá à sua correcção com a máxima atenção.
Pretendemos minimizar os inconvenientes causados por erros técnicos; no entanto, alguns
dados ou informações em sites da Cotecna podem ter sido criados ou estruturados em ficheiros
ou formatos que não estão isentos de erros, o que nos impede de garantir que o nosso serviço
não será interrompido ou afectado por tais problemas. A Cotecna não aceita nenhuma
responsabilidade em relação a problemas decorrentes do uso de sites da Cotecna ou
quaisquer sites externos com ligação à Cotecna. A Cotecna não se responsabiliza por
quaisquer danos causados por vírus que possam infectar equipamento informático, sistemas
operacionais ou browsers.
A Cotecna isenta-se de responsabilidade de qualquer tipo - incluindo negligência - em relação a
qualquer informação de terceiros ou outro material disponível em sites da Cotecna ou que
possa ser acedido através da utilização dos mesmos. O utilizador deve determinar se a página
a que acede faz parte dos sites da Cotecna sempre que seguir uma ligação para esse efeito. A
Cotecna não determina nem controla o conteúdo encontrado em sites de terceiros, de modo
que as alterações de conteúdo nem sempre são do conhecimento da Cotecna. Se descobrir um
link de terceiros que contém informações inadequadas, entre em contato connosco
imediatamente (webmaster@cotecna.ch). Em caso de detecção de uma ligação através de
terceiros que contenha informação inadequada, por favor contacte de imediato a Cotecna
através do e-mail webmaster@cotecna.ch.
Estas condições são regidas e interpretadas de acordo com a Legislação Suíça, sendo que
quaisquer litígios relativos a estas condições estarão sujeitos à jurisdição exclusiva dos
tribunais de Genebra, na Suíça.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE
As empresas do grupo Cotecna assumem com seriedade a segurança e privacidade dos seus
contactos. O objectivo desta política é dar acesso ao utilizador sobre as informações que a
Cotecna possui sobre o mesmo, explicar para que fim são utilizadas e quais os direitos do
utilizador sobre as respectivas informações. Ao visitar qualquer site da Cotecna, o utilizador
aceita as práticas descritas nesta política de privacidade.

Que informações recolhemos e como são utilizadas?
No geral, é possível aceder e consultar qualquer site da Cotecna sem divulgar ou revelar
qualquer informação pessoal.
No entanto, para fornecer produtos e serviços de maior qualidade, os sites da Cotecna podem
recolher algumas informações sobre o utilizador:
•

•

•

Quando acede a qualquer site da Cotecna, é possível que sejam recolhidas algumas
informações básicas, sem identificação individual. Isto inclui, por exemplo, que páginas
são visitadas, a data e hora a que acede a qualquer site da Cotecna. Esta informação
permite elaborar sites mais úteis e atraentes para os utilizadores.
Os sites da Cotecna também podem recorrer a cookies para recolher, armazenar e, às
vezes, rastrear informações para fins estatísticos e para melhorar a oferta de produtos e
serviços das empresas do grupo Cotecna. Estas cookies não permitem que a Cotecna
ou terceiros acedam a qualquer informação pessoal dos utilizadores. Os sites de
terceiros também podem usar as suas próprias cookies. A Cotecna não controla o uso
de tais cookies e isenta-se terminantemente de responsabilidade por informações
recolhidas através destas.
Quando solicita um serviço ou se regista para abrir uma conta, são requeridas
informações pessoais. Por exemplo, podemos solicitar a indicação de nome, número de
telefone, e-mail, nome e endereço da empresa. Estas informações são guardadas nas
bases de dados de contactos ou administrativas, porque se está, ou já se esteve, num
processo de trabalho conjunto ou para envio ocasional de material informativo sobre os
negócios e serviços da Cotecna. Desta forma é possível gerir de forma eficiente o
relacionamento entre o utilizador e a Cotecna, melhorar os nossos sites e a oferta de
serviços e enviar informações de interesse específico.

Com quem partilhamos as informações sobre o utilizador?
A Cotecna pode divulgar a informação acima mencionada às suas agências e prestadores de
modo a que executem os serviços confiados à Cotecna. No entanto, existe a obrigação de
tratarem a informação confidencialmente. A Cotecna também pode ter de divulgar a informação
quando exigido por lei.
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Direitos do utilizador
O utilizador tem direito a requerer da Cotecna, a qualquer momento, o acesso a informações
pessoais com a finalidade de corrigir eventuais imprecisões. Também poderá solicitar a
eliminação de toda, ou parte, da sua informação pessoal nas nossas bases de dados. Para
este efeito, contacte-nos através do seguinte endereço:
Cotecna Inspection SA
58, rue de la Terrassière
P.O. Box 6155, CH-1211 Geneva
cotecna.geneva@cotecna.ch
T: +41 22 849 69 00
F: +41 22 849 69 77
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DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Direitos de autor: as informações contidas nos sites da Cotecna, com excepção das
informações pessoais acima mencionadas, são propriedade exclusiva da Cotecna e estão
protegidas por direitos de autor e outros direitos de propriedade. É proibida a reprodução,
distribuição ou publicação por qualquer meio de toda ou qualquer parte da informação contida
nestes sites, sem autorização da Cotecna.

Marcas: os sites da Cotecna contêm denominações e marcas registadas que são
propriedade exclusiva da Cotecna. Desta forma, não é permitida ou concedida implicitamente
qualquer licença para usar estas marcas. É proibida a sua reprodução sem autorização da
Cotecna.

Ligação: no caso de pretender ter um link a um site da Cotecna, é obrigatório notificar a
Cotecna, indicando nome, endereço, telefone, e-mail, e a URL do seu site. A Cotecna reservase direito de rejeitar a ligação a esses sites se considerar que os seus conteúdos ou métodos
de ligação não são adequados.
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