TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

SOBRE NÓS

O Website www.gamalobomelo.com está domiciliado em Portugal e é propriedade de:

GAMA LOBO XAVIER, LUIS TEIXEIRA E MELO E ASSOCIADOS, R.L.
NIPC: 502 207 981
Avenida General Humberto Delgado, n.º 181, 4800-158, Guimarães
Telefone: 253421600 – Fax: 253413086

INFORMAÇÃO LEGAL

Os presentes termos
www.gamalobomelo,.com.

e

condições

regulam

a

utilização

do

website

Ao navegar no website, o utilizador declara que:



Leu e concordou com os termos e condições apresentados;
Não irá fazer um uso fraudulento do website, contrário à lei ou aos bons costumes;

A GLX LTM reserva-se do direito de fazer quaisquer correções e alterações no seu website,
incluindo aos termos e condições de utilização, sem necessidade de qualquer aviso prévio.

CONTEÚDOS

O site www.gamalobomelo.com contem informações de caracter geral, ainda que revestidas
de carater jurídico.
As informações disponibilizadas, mesmo quando revistam caracter jurídico, não tem por
objetivo a prestação de qualquer aconselhamento jurídico para uma situação concreta.
O utilizador, sempre que necessitar de apoio jurídico, deverá contactar um advogado.
PROPRIEDADE INTELECTUAL

O conteúdo deste Site encontra-se protegido pela legislação de propriedade intelectual aplicável
no ordenamento jurídico nacional e por acordos internacionais.
Os utilizadores poderão ler e copiar a informação disponibilizada no site gamalobomelo.com
para seu uso pessoal.
O Utilizador tem também direito a, de forma esporádica e a título gratuito, utilizar extratos da
informação aqui fornecida cedendo-a a terceiros, que da mesma façam uso pessoal e desde que
a GLXLTM seja referenciada como fonte da informação, o texto não sofra qualquer alteração e
os terceiros destinatários sejam alertados para as presentes condições de utilização.

É expressamente proibida qualquer outra utilização ou cópia do conteúdo deste Site feita
diretamente ou por meio de retransmissão, sem que seja obtida a autorização prévia, por
escrito, da GLXLTM.
COOKIES:
No site gamalobomelo.com não são utilizados Cookies.
PRIVACIDADE:
As informações pessoais que sejam fornecidas ao site gamalobomelo.com são tratadas com
a máxima confidencialidade e apenas são utilizadas com o intuito de prestar o melhor serviço
aos seus utilizadores, pelo que não lhes é dado nenhum outro fim. Desejando obter mais
informações aconselha-se a consulta da nossa política de privacidade.

LINKS PARA OUTRO SITES:
No site gamalobomelo.com são disponibilizados links para outros sites propriedade de terceiros
sobre os quais não dispomos de qualquer controlo.
A inclusão destes links não implica aceitação ao conteúdo neles existentes ou uma associação
com os seus proprietários.
Recomendamos que aceda aos termos e condições de utilização de todos os sites em que
navegue.

AO CONTINUAR A UTILIZAÇÃO DO NOSSO WEBSITE O UTILIZADOR CONSENTE NA APLICAÇÃO
DOS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
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