
O presente website foi criado pela Loving The Planet (doravante “Loving The
Planet”), regendo-se a sua utilização por estes Termos e Condições de Utilização.

O utilizador do Site (doravante “Utilizador”) reconhece que ao usar este website está
a aceitar estes Termos e Condições de Utilização.

PROPRIEDADE E ACESSO AO WEBSITE

O presente website é detido e operado pela Loving The Planet.

A Loving The Planet tem o direito exclusivo de, a todo o tempo e sem aviso prévio,
suspender, parcial ou totalmente o acesso ao website, em especial nas operações de
manutenção, alteração ou atualização e de o encerrar, definitiva ou temporariamente,
parcial ou totalmente, a qualquer momento.

A Loving The Planet poderá ainda suspender, cancelar, bloquear ou denunciar o
acesso do qualquer Utilizador ao website, diretamente ou através das medidas legais
e adequadas, sempre que o Utilizador desrespeite os presentes Termos e Condições
de Utilização.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Utilizador reconhece que os conteúdos deste website estão protegidos por direitos
de propriedade intelectual e industrial da Loving The Planet e obriga-se a respeitar
tais direitos.

Salvo quando o contrário for expressamente indicado, quaisquer elementos,
conteúdos ou informações disponíveis e/ou integradas no website são objeto de
direitos privativos e exclusivos de propriedade intelectual e industrial da Loving The
Planet, podendo apenas ser visualizados no contexto da consulta em linha do website.

Os direitos sobre textos, imagens, gráficos, som e animação e todas as outras
informações e a forma em que são representadas graficamente no website, incluindo
as marcas, logótipos e símbolos, assim como a disposição e a estrutura do website são
da titularidade da Loving The Planet ou foram devidamente licenciados a favor da
Loving The Planet

O Utilizador não está, assim, autorizado a transmitir, publicar, modificar, copiar, vender,
utilizar ou distribuir, por qualquer forma, os textos, imagens ou outras informações
contidas neste website ou parte do website sem autorização prévia, por escrito, da
Loving The Planet.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
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O acesso ao website não requer, necessariamente, a disponibilização de dados
pessoais dos Utilizadores.

Tais dados pessoais podem, no entanto, ser facultados pelo Utilizador ou recolhidos e
tratados pela Loving The Planet no âmbito do preenchimento e envio de formulários
de contacto, pedidos de informação ou de mensagens de correio eletrónico remetidas
pelo Utilizador à Loving The Planet e respetivos colaboradores. Para mais informações
consulte a Política de Privacidade, disponível neste website.

INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

A informação disponibilizada no website visa essencialmente esclarecer e informar os
Utilizadores sobre a atividade da Loving The Planet e sobre temas relevantes nas suas
áreas de atuação.

Apesar de objeto de uma análise cuidada, a informação disponibilizada tem natureza
meramente informativa, não se responsabilizando a Loving The Planet por quaisquer
erros ou imprecisões.

Toda a informação e conteúdos divulgados neste website são de natureza meramente
geral e abstrata, não podendo por isso ser entendidos como constituindo um
aconselhamento ou opinião específicos da Loving The Planet, relativamente a
quaisquer matérias ou assuntos.

A Loving The Planet não assumirá, assim, qualquer responsabilidade por eventuais
danos sofridos pelo Utilizador em razão de decisões tomadas, ainda que tendo em
consideração qualquer informação disponibilizada neste website.

A Loving The Planet reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio,
modificar, atualizar ou eliminar, parcial ou totalmente, quaisquer conteúdos existentes
no website.

RESPONSABILIDADE

A Loving The Planet não se responsabiliza por quaisquer erros que possam ocorrer
devido a irregularidades ou falhas temporárias ou permanentes do website.

De igual modo, a Loving The Planet não se responsabiliza pela compatibilidade
deste website com os dispositivos ou equipamento utilizados pela Utilizador ou por
quaisquer incompatibilidades resultantes de configurações de segurança ou
privacidade do Utilizador.

ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO
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A Loving The Planet reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio,
modificar, aditar, atualizar ou eliminar, total ou parcialmente, os presentes Termos e
Condições de Utilização

QUESTÕES E SUGESTÕES

Se tiver alguma reclamação ou questão relativas aos presentes Termos e Condições
de Utilização, por favor envie-nos o seu pedido para:

E-mail: [●]

Morada: [●]

LEI APLICÁVEL

Estes Termos e Condições de Utilização do Site encontram-se sujeitos à lei
portuguesa.
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