Aviso Legal
Os termos e condições seguintes aplicam-se ao sítio da Internet (Site) da CARNEMARINHOA. Ao visitar este Site, o
utilizador aceita os termos e condições a seguir indicados.
Fiabilidade
Este Site da Internet é disponibilizado pela EABL – Associação para o Desenvolvimento da Estação de Apoio à
Bovinicultura Leiteira e desta publicação não deriva nenhum direito. Apesar do cuidado com que é preparado, este
pode conter informações incorrectas e / ou incompletas. A EABL não é responsável e declina qualquer
responsabilidade por danos directos ou indirectos resultantes do uso das informações deste Site ou qualquer outra
que a ele esteja ligado.
A EABL reserva-se ao direito de fazer correcções e alterações, sem aviso prévio, a termos e condições, conteúdos,
logotipo, fotografias e publicações. O Site pode conter links para Sites de terceiros. A EABL não se responsabiliza por
informações ou conteúdos disponibilizados nesses Sites.

Direitos de Autor
A todo o conteúdo deste Site, incluindo mas não limitando, textos, imagens, sons, programas e bases de dados,
aplicam-se os direitos de propriedade intelectual, incluindo em qualquer caso, os direitos de autor, os direitos de
bases de dados e direitos de marca.
Não é permitida a utilização, cópia, reprodução ou divulgação, no todo ou em parte, dos conteúdos exibidos ou
disponibilizados no Site, sem a prévia e expressa autorização da EABL.

Registo e Utilização
No Site existem conteúdos, programas e informações cujo acesso e visualização apenas estará disponível para
utilizadores registados. Para o efeito serão solicitados dados pessoais (nome, morada, e-mail, contacto e NIF). Estes
dados serão guardados e destinam-se à gestão dos referidos acessos e à manutenção da relação comercial.
Aos utilizadores é assegurado o direito de rectificação, retirada ou eliminação do respectivo registo, devendo
remeter à EABL, por via postal ou electrónica, um pedido nesse sentido.

Privacidade
Todas as informações registadas e as comunicações que sejam remetidas para a EABL serão tratadas como
confidenciais. Ainda assim a EABL não pode garantir que estas não sejam acedidas ou consultadas por terceiros,
ainda que de forma fraudulenta ou abusiva. A EABL não poderá ser, em qualquer situação, responsabilizada por
danos ou prejuízos que daí decorram.

Jurisdição
A estes termos e condições é aplicável a lei portuguesa. Qualquer diferendo será nas instâncias judiciais portuguesas
e de acordo com a legislação em vigor, conforme aplicável, em Portugal. A EABL reserva-se ao direito de alterar o
conteúdo do Site e do texto desta declaração a qualquer momento que achar conveniente.
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