
CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SITE

1.- INTRODUÇÃO

O presente documento tem como finalidade estabelecer e regulamentar as normas de uso, bem 
como a salvaguarda dos dados do site www.ecox4d.pt (adiante o “Site”), entendendo por Site todas 
as páginas e seus conteúdos propriedade de ECOX4D S.L., aos quais se acede através do domínio 
www.ecox4d.pt e seus subdomínios.

Mediante o Site, ECOX4D pretende aproximar os seus clientes dos serviços profissionais de 
adaptação das empresas e leis tecnológicas, segurança informática e de telecomunicações, 
informação, procura de emprego, bem como de qualquer outro serviço que no momento se ache 
oportuno para a correta consecução do seu objetivo social.

A utilização desta página, assim como os serviços que nela se põem à disposição do utilizador, 
supõem a aceitação plena e sem reservas de todas e cada uma das condições gerais definidas no 
presente Aviso Legal (adiante “Condições Gerais”), pelo que o utilizador deverá estar consciente da
importância de lê-las cada vez que visite o Site. O ato de aceder a este Site implica o conhecimento 
e aceitação das seguintes Condições Gerais, pelo que Ecox4d recomenda ao utilizador a sua 
impressão ou download e a leitura detalhada cada vez que aceda ao Site.

2.- INFORMAÇÃO GERAL

O titular do presente Site é ECOX4D S.L., com domicílio social em calle San Carlos, num. 80, de 
Alicante (Espanha) e endereço de correio electrónico info@ecox4d.pt e NIF B54464334 (adiante 
ECOX4D).

3.- UTILIZAÇÃO DO SITE

Mediante a aceitação das presentes Condições Gerais, o utilizador compromete-se a usar o presente 
Site e os serviços postos à disposição no mesmo, da maneira e na forma que nele é estabelecido. 
Ficando obrigado a não utilizar o presente Site e os seus serviços com fins ilícitos e/ ou contrários 
aos fins estabelecidos nestas Condições Gerais, que possam ser lesivos de direitos e/ou interesses de
terceiros ou que de qualquer forma possam prejudicar o presente Site ou impedir o seu correto 
funcionamento ou dos serviços que nele se oferecem ou virão a oferecer no futuro.

4.- ÂMBITO DO SITE. RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR

Encontra-se incluída neste Site a página www.ecox4d.pt.

O acesso a este Site é da responsabilidade exclusiva dos utilizadores. Os riscos derivados da 
utilização do Site pelo utilizador serão a seu cargo única e exclusivamente. Não é objeto de garantia
por parte de ECOX4D (I) a infalibilidade, a disponibilidade, a continuidade, a inexistência de 
deficiências e a segurança do Site; (II) que o conteúdo do Site ou a informação veiculada por ele 
esteja livre de vírus ou de outros elementos lesivos assim como de erros, omissões ou incorreções; 
(III) a  segurança na utilização feita pelo utilizador no Site; ECOX4D não  será responsável por 
possíveis danos ou prejuízos que possam derivar de interferências, omissões, interrupções, vírus 
informáticos, avarias telefónicas ou desconexões no funcionamento operativo deste sistema 
electrónico causados por deficiências ou sobrecargas no seu centro de Processamento de Dados, de 
linhas telefónicas, no sistema de Internet ou em outros sistemas electrónicos; nem de danos que 
possam ser causados por terceiras pessoas mediante intromissões ilegítimas fora do controlo de 
ECOX4D. Assim, o ECOX4D exonera-se da responsabilidade perante qualquer dano ou prejuízo 
que possa sofrer o utilizador como consequência de erros, defeitos ou omissões na informação 
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facultada por ECOX4D sempre que provenha de fontes alheias.

O simples acesso a este Site não supõe estabelecer qualquer tipo de relação de caráter comercial 
entre ECOX4D e o utilizador.

5.- ATUALIZAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

A informação que aparece neste Site é a vigente na data da sua última atualização. ECOX4D 
reserva-se o direito a atualizar, modificar ou eliminar a informação deste Site, podendo limitar ou 
não permitir o acesso ao mesmo.

ECOXD reserva-se a faculdade de efetuar, em qualquer momento, quantas alterações e 
modificações achar convenientes, podendo fazer uso de tal faculdade em qualquer momento e sem 
aviso prévio.

6.- CONTEÚDOS

ECOX4D realiza os máximos esforços para evitar qualquer erro nos conteúdos que possam surgir 
neste Site. ECOX4D não garante nem se responsabiliza pelas consequências que possam advir dos 
erros nos conteúdos que possam aparecer neste Site causados por terceiros.

ECOX4D não se responsabiliza de modo algum pelos conteúdos, atividades comerciais, produtos e 
serviços incluídos que possam visualizar-se mediante ligações electrónicas (links) se os houver e 
quando os houver, de forma direta ou indiretamente, através deste Site. A presença de links no Site 
de ECOX4D, salvo manifestação expressa em contrário tem uma finalidade meramente informativa
e em nenhum caso supõe sugestão, convite ou recomendação sobre os mesmos. Estas ligações não 
representam qualquer tipo de relação entre ECOX4D e as empresas ou particulares titulares dos 
sites a que se possa aceder mediante estas ligações. ECOX4D reserva-se o direito a retirar de modo 
unilateral e em qualquer momento e sem aviso prévio as ligações que possam aparecer no seu Site.

ECOX4D reserva-se o direito a impedir ou proibir o acesso ao Site a qualquer utilizador de internet
que introduza neste Site qualquer conteúdo contrário às normas legais, ou seja, imoral, reservando-
se o direito a exercer as medidas legais que entenda oportunas para evitar este tipo de 
comportamentos.

7.- NAVEGAÇÃO, ACESSO E SEGURANÇA

ECOX4D realiza os máximos esforços para que a navegação se realize nas melhores condições e 
para evitar os prejuízos de qualquer tipo que possam acontecer durante a mesma.

O desenvolvimento deste Site foi otimizado na base das seguintes características:

- Resolução a partir de 1024 x 768 píxeis

- Versão Internet Explorer 7, Firefox, Google Chrome

ECOX 4D não é responsável pelos prejuízos de qualquer índole, que possam ser causados aos 
utilizadores pela utilização de outros navegadores ou versões diferentes dos navegadores para que 
foi criado o Site.

HASOTEC não se responsabiliza nem garante que o acesso a este Site seja ininterrupto ou que 
esteja livre de erro. Também não se responsabiliza ou garante que o conteúdo ou software a que 
pode aceder-se através deste Site, esteja livre de erro ou cause algum dano. Em nenhum caso 
ECOX4D será responsável pelas perdas, danos e prejuízos de qualquer tipo que surjam pelo acesso 
e uso do Site, incluindo-se mas não se limitando aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os 
provocados pela introdução de vírus. ECOX4D não se responsabiliza de modo algum pelas quebras
de ligação, interrupções, falta ou defeito das telecomunicações que possam ocorrer.



Os serviços oferecidos neste Site só podem ser utilizados corretamente se forem cumpridas as 
especificações técnicas para que foi criado.

8.- PROTEÇÃO DE DADOS

ECOX4D informa os utilizadores do Site que ECOX4D respeita a legislação vigente em matéria de
proteção de dados, em concreto a lei no 67/98 de 26 de outubro (Dados pessoais), assim como a sua
normativa de desenvolvimento, adotando para isso as medidas técnicas e organizativas necessárias 
para evitar a perda, má utilização, alteração, acesso não autorizado e roubo de dados pessoais 
facultados, no seu caso, através do Site, tendo em conta o estado da tecnologia, a natureza dos 
dados e os riscos a que estão expostos.

Quando, ao utilizar os serviços que ECOX4D lhe proporciona, os utilizadores tiverem que 
preencher dados de caráter pessoal, ECOX4D – em cumprimento da normativa vigente – informará
o utilizador dos seus direitos e obterá o seu consentimento expresso e inequívoco para o tratamento 
dos seus dados de caráter pessoal.

9.- SOBRE O USO DE COOKIES

O acesso a este Site pode implicar a utilização de cookies, tanto nas suas páginas como nas 
interligadas ou referenciadas mediante links. Os utilizadores que não desejem receber cookies ou 
quiserem ser informados da sua fixação podem configurar o seu navegador para tal efeito.

10.- PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS DE AUTOR

ECOX4D declara que, salvo que se indique o contrário, no Site os textos, imagens, ilustrações, 
desenhos, ícones, fotografias, segmentos de vídeo, segmentos de áudio e demais materiais que se 
encontrem no Sítio e quaisquer outras criações intelectuais e/ou invenções ou descobertas 
científicas e técnicas, qualquer que seja a sua aplicação empresarial ou industrial (adiante 
coletivamente denominados o “Conteúdo”) foram criados ou inventados por ECOX4D ou cedidos, 
licenciados, transmitidos ou autorizados a esta pelos seus titulares e/ou cessionários.

O utilizador compromete-se a não suprimir ou alterar quaisquer símbolos utilizados no Site, tais 
como, com caráter não exaustivo, marcas, nomes comerciais (gráficos, logótipos, etc.), o 
“copyright” e demais dados identificativos dos direitos de ECOX4D ou de terceiros titulares 
incorporados no Site.

São propriedade de ECOX4D igualmente todos os direitos sobre quaisquer obras, invenções, 
descobertas, patentes, ideias, conceitos, atualizações e melhorias relacionadas com o Site, os seus 
sistemas, aplicações e programas ou com os serviços que ECOX4D presta, que sejam criados, 
realizados, desenvolvidos ou colocados em prática pela primeira vez por ECOX4D, seja por si 
própria ou com a ajuda dos utilizadores do Site, no decurso ou como resultado de algum desenho, 
desenvolvimento ou qualquer outro trabalho realizado em conformidade com o Contrato.

O utilizador não poderá utilizar o nome nem as marcas, símbolos, logos ou sinais distintivos de 
titularidade de ECOX4D sem o consentimento expresso e escrito desta.

No caso de qualquer utilizador ou terceiro considere que qualquer dos conteúdos existentes n  Site 
supõe uma violação dos direitos de autor ou outros direitos de proteção da propriedade intelectual, 
pedimos que o comunique para o seguinte endereço: ECOX4D, Dpto Jurídico, Calle San Carlos, 
80, 03013 Alicante (Espanha).

11.- JURISDIÇÃO APLICÁVEL

As normas de utilização que se encontram no presente Acordo Legal regem-se pela lei. Tanto 



ECOX4D como os utilizadores do Site estão de acordo em que, para qualquer divergência que 
possa surgir quanto à interpretação, cumprimento e/ou execução das presentes normas, se 
submeterão expressamente à jurisdição dos Juízes e Tribunais competentes de Alicante Capital 
(Espanha), com renúncia expressa a qualquer outro foro que possa corresponder-lhes.
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