TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
Por favor, leia cuidadosamente o seguinte documento. Contém informações
importantes, relacionadas com os seus direitos e deveres, bem como ao seu
acesso a este Website e/ou o serviço e a utilização do mesmo.
Âmbito
Os presentes Termos e Condições Gerais aplicam-se às relações comerciais entre o
ESTORIL PRAIA – FUTEBOL, SAD, com sede no Estádio António Coimbra da Mota,
2765-437 Estoril, pessoa colectiva n.º 505 092 425,	
   (doravante abreviadamente
designada por ESTORIL PRAIA estabelecidas com os seus utilizadores, através do site
“www.estorilpraia.pt”
Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial
Os conteúdos, textos, fotografias, desenhos, imagens, logótipos, programas de
computador, base de dados e, em geral, toda e qualquer criação intelectual existente no
site, assim como o próprio Portal, enquanto obra de multimédia, estão protegidos por
direitos de autor ao abrigo da legislação em vigor.
Os utilizadores do site reconhecem que todos os conteúdos disponibilizados no site
pertencem ao Estoril Praia ou aos seus parceiros e/ou afiliados, com excepção de todo
e qualquer conteúdo fornecido pelos utilizadores, nomeadamente os seus dados
pessoais ou quaisquer publicações, sem excluir outros.
Todas as informações contidas neste sítio da internet destinam-se exclusivamente a
utilização privada, proibindo-se a sua utilização para fins comerciais
Não é permitida a reprodução total ou parcial de qualquer informação ou conteúdo do
sítio da internet www.estorilpraia.pt, nem o seu aluguer ou venda, sem autorização
prévia do Estoril Praia ou das entidades externas fornecedoras de informação
devidamente identificadas.
O site poderá exibir conteúdos de terceiros, o qual poderá ser acessível por qualquer
utilizador. O ESTORIL PRAIA não controla tal Conteúdo, pelo que os utilizadores desde
já aceitam e concordam que (a) o ESTORIL PRAIA não é responsável pelos referidos
conteúdos e (b) não oferece quaisquer garantias relativas à veracidade, actualização,
adequação, ou qualidade das Informações de tal conteúdo. O ESTORIL PRAIA não
assume qualquer responsabilidade pelo conteúdo não intencional, censurável,
incorrecto, enganoso, ou ilícito disponibilizado por terceiros.
O nome de domínio www.estorilpraia.pt é da exclusiva titularidade do Estoril Praia
estando vedada a sua utilização por qualquer outra pessoa, singular ou colectiva.

Condições de Uso do Site
O site destina-se a ser utilizado por pessoas singulares. O registo no site como

utilizador apenas poderá ser efectuado por pessoas singulares, maiores de idade.
A adesão e registo no site podem ser efectuados através do mesmo e pressupõem o
conhecimento e aceitação prévios, por parte dos utilizadores, do disposto nos presentes
Termos e Condições Gerais e na Política de Privacidade.
O registo no site é feito através do registo do utilizador, devendo este, para o efeito,
disponibilizar os seus dados pessoais, que constam no formulário de registo, tais como
nome, BI, sexo, nº de contribuinte, naturalidade, nacionalidade, profissão, email,
morada, telefone, telemóvel, ).
No momento em que se regista no site, o utilizador compromete-se a fornecer dados
verdadeiros, e durante todo o tempo em que os serviços forem utilizados comprometese a manter tais dados actualizados.
Os dados fornecidos, não serão divulgados pelo Estoril Praia
Os utilizadores deverão notificar de imediato o Estoril Praia caso acreditem existir
qualquer utilização não autorizada da sua área pessoal ou qualquer outra falha de
segurança.
Os utilizadores que se inscrevam no site poderão pôr termo ao registo em qualquer
altura, por qualquer motivo, através do envio de uma notificação de cessação por
escrito ou e-mail para o Estoril Praia, para o endereço geral@estorilpraia.pt
No caso de se encontrar apenas a navegar ou pesquisar na Página da Internet e ainda
não se ter registado como utilizador do site e dos seus conteúdos e serviços continua a
reger-se por este Acordo.
Se não concordar com o Acordo, não utilize os Serviços.

Dados Pessoais e Confidencialidade
Os dados fornecidos pelos utilizadores através do Site serão incluídos numa base de
dados automatizada, cujo responsável pelo tratamento é o ESTORIL PRAIA.
Os utilizadores autorizam expressamente que os seus respectivos dados pessoais
sejam tratados pelo ESTORIL PRAIA.
A recolha e conservação dos dados pessoais pelo ESTORIL PRAIA encontra-se sujeita
ao disposto na legislação de protecção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei nº
67/98, de 26 de Outubro, podendo esta subcontratar outras entidades para efectuar o
tratamento dos dados pessoais.
Os dados pessoais solicitados e fornecidos poderão também ser utilizados em acções
de marketing promovidas pelo ESTORIL PRAIA e/ou pelos seus parceiros.
Os dados pessoais de cada utilizador não serão utilizados para qualquer outro fim

diferente dos previamente referidos.
Se não consentir no tratamento dos dados pessoais o utilizador não poderá registar-se
no site.
Os dados fornecidos serão tratados de acordo com o disposto na Política de
Privacidade do site, disponível na Home Page.

Exclusão de Responsabilidade
O ESTORIL PRAIA não assume qualquer responsabilidade por eventuais perdas ou
envio de dados danificados, incompletos ou incorrectos, em virtude de problemas de
correio electrónico e/ou pelo mau funcionamento do site.
O ESTORIL PRAIA não poderá ser responsabilizado por quaisquer falhas ou anomalias
técnicas de redes ou linhas telefónicas, sistemas informáticos online, servidores ou
fornecedores, equipamento informático, software, falha do serviço de e-mail ou de
leitores de Conteúdo devido a problemas técnicos ou congestionamento de tráfego na
Internet ou numa página da Internet, ou combinação de ambos, incluindo prejuízo ou
danos no computador do utilizador ou de qualquer outra pessoa, relacionados com ou
resultantes da participação ou transferência de materiais.
Em nenhum caso o ESTORIL PRAIA deve ser responsabilizado pelos seus utilizadores
ou qualquer outra entidade por danos especiais, indirectos, acidentais ou consequentes,
quer decorrentes do contrato, garantia, ou extracontratual (incluindo negligência ou
responsabilidade estrita) ou qualquer outra responsabilidade.

Renúncia
Na medida do permitido pelas leis aplicáveis, os serviços são fornecidos "tal como
estão" e conforme disponíveis, rejeitando o ESTORIL PRAIA expressamente quaisquer
garantias e condições de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não
apenas, as garantias ou condições de exploração, adequação a um determinado fim,
direitos, utilização privada, exactidão ou não infracção.
Do mesmo modo, o ESTORIL PRAIA não garante nem promete:
a)
Resultados específicos resultantes da utilização do site;
b)
Que os serviços irão satisfazer as suas exigências dos utilizadores;
c)
Que os serviços estarão disponíveis de forma ininterrupta, atempada,
seguramente, ou livre de erros; ou
d) Que os resultados que podem ser obtidos pela utilização do site sejam precisos ou
de confiança.
O ESTORIL PRAIA não assume qualquer obrigação de supervisão de actividades no

Portal.
Modificação dos Termos e Condições Gerais
O ESTORIL PRAIA pode automaticamente alterar os presentes Termos e Condições a
qualquer momento, devendo para tal (i) publicar uma versão revista deste documento
no website www.estorilpraia.pt e/ou (ii) enviar informação para os seus utilizadores
acerca dos novos Termos e Condições Gerais. É da responsabilidade dos utilizadores a
consulta regular e a manutenção da sua conta de e-mail de contacto, que o ESTORIL
PRAIA utilizará para contactar os seus utilizadores.
Os Termos e Condições Gerais revistos consideram-se aceites pelos seus utilizadores,
caso estes continuem a utilizar o site após a publicação e/ou comunicação dos novos
Termos e Condições Gerais.

Contacte-nos
Caso tenha dúvidas ou questões sobre os presentes Termos e Condições Gerais,
contacte-nos através do e-mail geral@estorilpraia.pt

Geral
Este acordo reúne todas as comunicações escritas e orais e define todo o acordo das
partes relativas ao site.
No caso de qualquer parte do presente acordo ser considerada ilegal, nula, ou ineficaz,
as restantes disposições devem permanecer em pleno vigor e efeito. A disposição
ilegal, nula ou ineficaz deve ser entendida, tão proximamente quanto possível, de modo
a reflectir as intenções das partes.
Todas as notificações ao abrigo do presente acordo devem ser feitas por escrito e
entregues por e-mail.
Os Termos e Condições Gerais de uso do site www.estorilpraia.pt bem como as
relações estabelecidas entre o site e os utilizadores são regidos pela legislação
portuguesa vigente.
Qualquer litígio que possa surgir entre o site e os seus utilizadores será submetido aos
tribunais da Comarca de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer outro foro que
possa corresponder-lhes.

