1. POLÍTICAS DE PRIVACIDADE
1.1. A Novadis declara que respeita e cumpre todas as disposições legais relativas à protecção e privacidade
de dados pessoais, designadamente as constantes da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, e mais declara que
para o efeito tem e manterá em funcionamento todos os meios técnicos ao seu alcance para evitar a perda,
má utilização, alteração, acesso não autorizado e apropriação indevida dos dados pessoais facultados ou
transmitidos à Novadis, muito embora saliente e advirta que as medidas de segurança na Internet não
sejam inexpugnáveis, pelo que a Novadis não poderá garantir que os mesmos não sejam visualizados por
terceiros.
1.2. O registo no Website para efeitos de acesso a determinadas funcionalidades e a transmissão de
quaisquer dados pessoais constituem a sua aceitação da presente Política de Privacidade e pressupõem e
implicam a declaração e garantia tácitas de que:
(i) o utilizador leu, compreendeu e aceita na íntegra a Política de Privacidade da Novadis;
(ii) o utilizador conhece as características, os constrangimentos, limitações e defeitos da Internet, e
nomeadamente que as transmissões de dados e de informações via Internet beneficiam apenas duma
fiabilidade técnica relativa, circulando em redes heterogéneas de características e capacidades técnicas
diversas, que perturbam o acesso ou que o tornam impossível em certos períodos;
(iii) o utilizador reconhece que qualquer website está sujeito a intromissões de terceiros não autorizados e
que pode consequentemente ficar interrompido, e que as informações que circulam na Internet não estão
protegidas contra eventuais desvios (acesso livre), contra eventuais vírus, e que qualquer pessoa é
susceptível de criar uma ligação com acesso ao Website e/ou a elementos lá contidos, aceitando correr os
riscos inerentes;
(iv) a Novadis não poderá ser responsabilizada por danos sofridos pelos utilizadores e provocados ou não
por terceiros pelo acesso a dados transmitidos pelo titular neste Website ou em outros lugares na Internet;
(v) a Novadis não é responsável por quaisquer danos que possam ser causados pela utilização do Website
ou o acesso ou dowload de Conteúdos , incluindo, sem limitar, a contaminação de vírus;
(vi) o utilizador aceita os riscos inerentes à sua actividade como internauta, nomeadamente o risco de
eventual transferência de dados em aberto.
1.3. A Novadis dá conhecimento da sua política de protecção de dados, para que os Utilizadores possam
determinar e manifestar, de forma livre e consciente, mediante o registo que façam no Website, a sua
vontade de transmitir, ou não, à Novadis, os seus dados.

1.4. A Novadis informa igualmente que os dados de carácter pessoal introduzidos pelos respectivos
titulares constituirão um ficheiro informatizado de dados de carácter pessoal, propriedade da Novadis, que
se encontrará sob a responsabilidade desta empresa.
1.5. A Novadis é a entidade responsável e a destinatária dos dados de carácter pessoal que lhe sejam
transmitidos pelos Utilizadores, podendo os mesmos ser comunicados a terceiros, designadamente a
sociedades que, directa ou indirectamente, detenham uma participação na Novadis, com as mesmas
garantias de protecção e privacidade.
1.6. Os dados transmitidos à Novadis têm como finalidade a gestão de contactos com clientes e utilizadores
do Website; actividades de promoção dos produtos e serviços (marketing directo); gestão de passatempos
e concursos publicitários, pela Novadis ou por entidades por esta subcontratadas.
1.7. A Novadis informa que os Utilizadores poderão exercer de forma gratuita e em qualquer momento os
seus direitos de acesso, rectificação, modificação ou cancelamento dos dados que lhes digam respeito,
mediante o envio de um e-mail ou uma carta registada dirigido/a à Novadis para o seguinte endereço de
correio electrónico website@novadis.pt ou por correio para a seguinte morada: Rua Mártires da Pátria, n.º
5 , em Leiria Gare, 2415-426.
1.8. A Novadis reserva-se o direito de modificar a sua Política de Privacidade. Neste caso, a
Novadis anunciará as alterações, indicando com a devida antecedência, as modificações a efectuar. Tais
alterações ou aditamentos à Política de Privacidade produzirão efeitos imediatos, após a publicação no
Website da nova Política de Privacidade.
1.9. A Novadis sugere aos utilizadores a leitura dos termos e condições de utilização do Website (as
“Condições”) disponíveis em Termos e Condições e da Política de Cookies disponível em [inserir link para a
Política de Cookies]
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