AVISO LEGAL
Em conformidade com a Lei 34/2002 de 11 de julho, dos Serviços da Sociedade da Informação e do Comércio
Eletrónico, informamos:
1.

Objeto.

Art. 10 LSSI: http://www.thomil.com/ é um domínio na Internet cujo titular é THOMIL, S.A., com sede em
CTRA. ANDALUCIA KM 18 28320 PINTO (província de MADRID) e CIF A81765067. A empresa encontrase matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Madrid. Volume 12.277, Fólio 201, Seção 8, Folha
M‐194593. inscrição 11..
Para efeitos deste documento o telefone de contato é 00 34 916910263 e o correio eletrónico de
contato é profesional@thomil.com.
Este Aviso Legal regula a utilização do domínio acima
referido.
A utilização deste website envolve a aceitação por parte do Utilizador das condições de utilização constantes
deste Aviso bem como também as nossas políticas em matéria de «Proteção de Dados e de Privacidade» e a
«Política de uso de Cookies». No caso de certos serviços, conteúdos e/ou ferramentas disponibilizados através
deste «Portal» precisarem da aplicação de condições particulares estas serão facultadas ao Utilizador.
Por sua vez, a THOMIL, S.A. informa que, tanto os conteúdos quanto os serviços deste site e as próprias
condições de utilização, podem vir a ser alterados sem notificação prévia.
2.

Condições de utilização.

O Utilizador compromete-se a que, nas seções onde lhe for requerido, efetue o seu registo para poder aceder
aos mesmos, fornecer dados verdadeiros, exatos e completos sobre a sua identidade. Compromete-se ainda
a manter atualizados os dados pessoais que pudessem ter sido fornecidos ao titular do domínio, sendo,
portanto, responsável único pelas falsidades e inexatidões que realizar.
Informamos que em caso de ser menor de idade deverá obter a autorização dos pais, tutores ou
representantes legais para poder aceder aos serviços disponibilizados. A THOMIL, S.A. não assume qualquer
responsabilidade no caso em que os dados fornecidos sejam inexatos ou falsos.
O «portal» só poderá ser utilizado com propósitos legais e o utilizador obriga-se a fazer um uso lícito e honrado
do portal e conforme as presentes Condições Gerais de Utilização, a Não utilizar os serviços do «portal» para
a realização de atividades contrárias à legislação espanhola, à moral e à ordem pública, assumindo por parte
do utilizador todas as responsabilidades de danos e prejuízos face ao titular do domínio ou terceiros que
possam resultar de práticas ilegais ou não permitidas entre outras, a título enunciativo, mas não limitativo:
-

-

Realizar sem prévio consentimento por parte do titular do domínio qualquer manipulação ou alteração à
esta página, não assumindo o titular do domínio nenhuma responsabilidade que possa decorrer da referida
manipulação ou alteração por terceiros acima.
Realizar qualquer ato que possa danificar, inutilizar, sobrecarregar ou deteriorar o Portal e os serviços e/ou
impedir o norma funcionamento e utilização por parte dos Utilizadores
Introduzir e/ou Utilizar programas de computador, dados, ficheiros danificados, vírus, código malicioso,
equipamentos informáticos ou de telecomunicações ou qualquer outro, independentemente da sua
natureza que possa vir a causar danos no Portal, em qualquer dos serviços, ou em quaisquer ativos (físicos
ou lógicos) dos sistemas de informação de titular do domínio

Violar os direitos de terceiros à intimidade, à própria imagem, a proteção de dados, ao sigilo nas
comunicações, à propriedade intelectual e industrial.
Ocultar e falsear a origem de mensagens de correio eletrónico
Utilizar identidades falsas, usurpar a identidade doutros na utilização do Portal ou na utilização de
qualquer dos serviços
Reproduzir, distribuir, alterar ou copiar o conteúdo desta página, exceto que tenha sido
autorizado pelo titular do domínio ou esteja legalmente autorizado.
Transmitir a terceiros não autorizados os nomes de Utilizador e as palavras-passe

-

A THOMIL, S.A. não se responsabiliza pelos links para outras páginas da Internet de terceiros e a existência
delas não envolve a aceitação ou aprovação dos seus conteúdos e serviços por parte da THOMIL, S.A. Estes
outros websites não estão controlados pela THOMIL, S.A. nem abrangidos pela presente Política de
Privacidade. Se aceder a outros websites utilizando os links fornecidos, os operadores dos referidos sites
poderão proceder à recolha das suas informações pessoais. Certifique-se de que está conforme com as
Políticas de Privacidade destes terceiros websites antes de partilhar qualquer tipo de informação pessoal.
Mais em geral, o titular do domínio exclui a sua responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer natureza
que possam decorrer da utilização do website, bem como pelos danos e prejuízos resultantes da violação dos
direitos de propriedade Intelectual e Industrial por parte dos utilizadores e/ou falta de veracidade, exatidão e
atualidade dos conteúdos, nem lhe poderão ser exigidas responsabilidades pela interrupção do serviços,
inadequado funcionamento ou impossibilidade de acesso ao serviço.
O titular do domínio não será responsável pelos danos e prejuízos causados pela presença de vírus ou qualquer
outro software lesivo que possa produzir alterações no sistema informático do Utilizador.
O website, incluindo a título enunciativo, mas não limitativo, a sua programação, designs, logótipos, texto e/ou
gráficos são propriedade do prestador ou, se for caso disso, dispõe de permissão ou autorização expressa por
parte dos autores.
Independentemente da finalidade para a qual tivessem sido destinados, a reprodução total ou parcial,
utilização, exploração, distribuição e comercialização requer, em qualquer caso, da autorização escrita prévia
por parte do titular do domínio.
O utilizador compromete-se a não realizar nenhum ato que for contrário aos direitos de propriedade
intelectual ou industrial do autor.
O prestador autoriza expressamente que terceiros possam reencaminhar diretamente os conteúdos concretos
do site, devendo, em qualquer caso, reencaminhá-los para o website principal do prestador.

3.

Proteção de dados e uso de cookies

Pode consultar a nossa política sobre proteção de dados pessoais e utilização de cookies na seguinte seção

https://bit.ly/2HqYYad

4.

Legislação aplicável

As presentes Condições ficam subordinadas às disposições previstas nesta matéria pela lei espanhola.

