
AVISO LEGAL 

Em conformidade com a lei 34/2002, de 11 de julho, de Serviços da Sociedade da Informação e 
Comércio Eletrônico, informamos: 

Objeto 

O domínio sob o qual o website “aldacogrupoavance.es” está hospedado, é propriedade de: 

ALDACO 2002 S.L. 
Polígono Industrial Roces, 5 
C/Arquímedes 1691 
33211, Gijón, Asturias. 
Espanha 
Telefone: +34 985167892 

Este Aviso Legal regulamenta a utilização do domínio e website referidos. 
A navegação neste website pressupõe a aceitação, por parte do utilizador, das condições de 
utilização incluídas neste aviso, assim como da nossa Política de Privacidade e Política de 
Cookies. Caso determinados serviços e/ou ferramentas de conteúdo oferecidos através deste 
website exijam a aplicação de condições particulares, estas serão colocadas à disposição do 
utilizador. 

A Aldaco 2022 S.L. reserva-se no direito de modificar os conteúdos e os serviços deste website, 
assim como as suas próprias condições de utilização, sem a necessidade de aviso prévio.  

Condições de utilização 

O utilizador compromete-se a fornecer informações verdadeiras, exatas e completas sobre a 
sua identidade, nas secções em que, para aceder, seja necessário efetuar o registo. Além disso, 
compromete-se a manter atualizados os dados pessoais que venham a ser fornecidos ao titular 
do domínio, pelo que é o único responsável por quaisquer falsidades ou inexatidões que 
cometa. 

Informa-se que no caso de o utilizador ser menor de idade, deverá obter a permissão dos seus 
pais, tutores ou representantes legais,para poder aceder aos serviços prestados. Não se 
responsabiliza caso os dados sobre este tema sejam inexatos ou falsos. 

O portal só pode ser utilizado para os fins legais a que se destina, pelo que o utilizador concorda 
em fazer uso lícito e honesto do portal e, de acordo com as Condições Gerais de Utilização, a 
não utilizar os serviços do portal para a realização de actividades contrárias à legislação 
espanhola, à moral e ordem pública, assumindo o utilizador todas as responsabilidades por 
danos e prejuízos  contra o titular do domínio, ou terceiros, que possam derivar de práticas 
ilegais ou proibidas, entre outras e a título exemplificativo e não limitativo: 

● Realizar, sem o consentimento prévio por parte do titular do domínio, qualquer
manipulação ou alteração deste website, não assumindo o titular do domínio qualquer
responsabilidade que possa decorrer dessa manipulação ou alteração por terceiros.



● Realizar qualquer ato que possa causar danos, inutilizar, sobrecarregar, ou deteriorar o
portal e os serviços  e/ou impedir a utilização normal por partes dos utilizadores.

● Introduzir e/ou utilizar programas de computador, dados, ficheiros defeituosos, vírus,
código malicioso, equipamentos informáticos ou de telecomunicações, ou qualquer
outro, independentemente da sua natureza, que possa causar danos no portal, em
qualquer dos serviços, ou em qualquer ativos (físicos ou lógicos) dos sistemas de
informação do titular do domínio.

● Violar os direitos de terceiros à privacidade, à própria imagem, à proteção de dados, ao
sigilo nas comunicações , à propriedade intelectual e industrial.

● Ocultar e falsificar a origem de mensagens de correio eletrônico.

● Utilizar identidades falsas, fazer-se passar por outras pessoas na utilização do portal ou
na utilização de qualquer um dos serviços.

● Reproduzir, distribuir, modificar ou copiar o conteúdo deste website, salvo autorização
do titular do domínio ou que esteja legalmente autorizado.

● Transmitir a terceiros não autorizados os nomes de utilizador e códigos de acesso.

ALDACO 2002 S.L. não é responsável pelos links para páginas de internet de terceiros e a sua 
existência não implica que aprove ou aceite os seus conteúdos e serviços. 

Essas outras páginas da internet não são controladas nem abrangidas por esta Política de 
Privacidade. Se aceder a outras páginas web utilizando os links proporcionados, os operadores 
dos ditos sites poderão recolher as suas informações pessoais. Certifique-se de essas páginas 
estão em conformidade com as Políticas de Privacidade antes de fornecer qualquer tipo de 
informação pessoal. 

Em geral, o titular do domínio, exclui a sua responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer 
natureza e índole, que possam advir da utilização do website, assim como os danos e prejuízos 
derivados da infração dos direitos de propriedade intelectual e industrial por parte dos 
utilizadores e/ou por falta de veracidade, exatidão, e atualidade dos conteúdos, nem lhe podem 
ser exigidas responsabilidades pela interrupção do serviço, funcionamento inadequado 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 nocivo que possa produzir alterações no sistema informático 
do utilizador. 

O website, incluindo, a título informativo mas não limitativo, a sua programação, design, 
logotipos, texto e/ou gráficos são propriedade do prestador de serviços ou, conforme o caso, 
possuem licença ou autorização expressa dos autores. Independentemente da finalidade a que 
foram destinados, a reprodução total ou parcial, utilização, exploração, distribuição e 
comercialização, requer em todo caso de autorização escrita prévia por parte do titular do 
domínio. 

O utilizador compromete-se a não realizar qualquer ato contrário aos direitos de propriedade 
intelectual ou industrial do autor. O prestador de serviços autoriza expressamente a que  



terceiros possam redirigir diretamente os conteúdos concretos do website, devendo em todo 
o caso redirigir para o website principal do prestador de serviços. 

 
 

Utilização de cookies 
 

ALDACO 2002 S.L. como titular deste website declara que utiliza procedimentos automáticos 
de recolha de informação para guardar o registo dos utilizadores que visitam a sua página da 
internet. Estas condições regem-se pelos critérios definidos pela  legislação espanhola. 

 
Proteção de Dados: 

 

Leia a nossa Política de Privacidade 
 

Legislação aplicável 
 

Estas condições regem-se pelos critérios definidos pela legislação espanhola. 


	AVISO LEGAL
	Objeto
	Condições de utilização
	Utilização de cookies
	Proteção de Dados:
	Legislação aplicável

