Aviso legal

1. Objecto e aceitação
O presente aviso legal estabelece as condições de utilização dos Websites www.bebedue.com e
www.bebeduemedic.com, domínios cuja titularidade é pertença de BebeDue España, S.A., com o C.I.F.
A59428003 e domicílio social em Santa Perpetua de la Mogola (08130), na rua Anoia,3, Polígono Industrial Can
Bernades Subirà, inscrita no Registro Mercantil de Barcelona, no Tomo 20.454, com o telefone 93 574 75 00 e o
endereço de correio electrónico bebedue@bebedue.com.
Qualquer pessoa que aceda a um dos referidos Websites será considerada para todos os efeitos como
utilizadora do mesmo, comprometendo-se a observar e a cumprir rigorosamente as disposições incluídas no
Aviso Legal, bem como qualquer outra disposição legal aplicável.
O provedor do serviço reserva-se o direito a modificar qualquer tipo de informação que possa figurar no website,
sem obrigação de pré-aviso ou de dar conhecimento aos utilizadores de ditas alterações, entendendo-se como
suficiente a sua publicação na página Web do provedor do serviço.
O utilizador compromete-se a fazer um uso correcto do Website, em conformidade com as leis vigentes, a
boa fé, a ordem pública, as normas habituais de tráfico e o presente Aviso legal. O utilizador deverá responder
perante BEBEDUE ESPAÑA, S.A. ou perante terceiros por quaisquer danos e prejuízos que possam ter sido
ocasionados pelo incumprimento desta obrigação..

2. Copyright e direitos de propriedade intelectual
Todos os conteúdos do Website, como textos, fotografias, imagens, ícones, as marcas de serviço, nomes
comerciais, logotipos, tecnologia, software, bem como o desenho gráfico, organização e apresentação de todos
os conteúdos são propriedade de BEBEDUE ESPAÑA, S.A., sem que possam ser entendidos como cedidos ao
utilizador quaisquer direitos de exploração dos mesmos para além do estritamente necessário para uma correcta
utilização do Website.
É proibida a sua utilização sem a autorização prévia de BEBEDUE ESPAÑA, S.A., bem como a sua reprodução
parcial ou total para posterior cessão a terceiros ou a sua instalação em servidores conectados a redes, ou
qualquer tipo de exploração dos mesmos, como a sua distribuição, modificação, cessão ou comunicação
pública ou qualquer outro acto que não tenha sido expressamente autorizado por BEBEDUE ESPAÑA, S.A.
Qualquer uso não autorizado previamente por parte de BEBEDUE ESPAÑA, S.A. será considerado um
incumprimento grave dos direitos de propriedade intelectual ou industrial, e poderá dar lugar ao accionamento
das acções civis ou penais que correspondam, de acordo com a normativa vigente.

3. Exclusão de garantias e responsabilidade
O conteúdo do presente Website é de carácter general e tem uma finalidade meramente informativa, sem que
fique plenamente garantido o acesso a todos os conteúdos, nem a sua exaustividade, correcção, vigência ou
actualidade.
BEBEDUE ESPAÑA, S.A. exclui, sempre de acordo com o disposto no ordenamento jurídico, qualquer
responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer tipo derivados de:
a) a impossibilidade de acesso ao Website ou a falta de veracidade, exactidão, exaustividade ou actualidade
dos seus conteúdos, bem como a existência de vícios e defeitos de qualquer tipo nos conteúdos 			
transmitidos, difundidos ou armazenados a que se possa aceder através do Website;
b) a presença de vírus ou outros elementos nos conteúdos do Website;
c) os derivados da utilização incorrecta do Website, por incumprimento das leis, da boa fé , da ordem pública, 		
das normas habituais do tráfico ou das disposições da presente Advertência legal
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BEBEDUE declina qualquer responsabilidade pela informação contida nos Websites de terceiros aos quais se
possa aceder por meio de “links” ou de ligações, cuja presença no nosso Website tem uma função meramente
informativa, e em nenhum caso representa uma sugestão, convite ou recomendação sobre os mesmos.

4. Protecção de dados pessoais
BEBEDUE ESPAÑA, S.A. compromete-se a manter os dados pessoais que nos sejam fornecidos sob a máxima
confidencialidade, e a não os ceder ou partilhar com terceiros sem a aprovação expressa dos seus titulares.
Os dados compilados através dos formulários de recolha de dados do Website serão incorporados a um ficheiro
de dados de carácter pessoal, da responsabilidade de BEBEDUE ESPAÑA, S.A., e serão tratados de forma
confidencial e com o único fim de oferecer os serviços solicitados, com todas as garantias legais e de segurança
impostas pela Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, de Protecção de Dados de Carácter Pessoal, e pela
Lei 34/2002, de 11 de Julho, de Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Electrónico.
O utilizador poderá revogar o consentimento prestado e exercer os seus direitos de acesso, rectificação,
cancelamento e oposição sobre os dados pessoais proporcionados, dirigindo-se para o efeito mediante
solicitude escrita e assinada ao domicílio social de BEBEDUE ESPAÑA, S.A. atrás indicado.
BEBEDUE ESPAÑA, S.A. poderá utilizar cookies durante a prestação dos serviços do Website, isto é, pequenos
ficheiros de informação que são gerados no computador do utilizador. Este dispõe da opção de configurar o seu
programa de navegador para impedir ou advertir da geração de cookies.

5. Legislação
Com carácter geral, as relações entre BEBEDUE ESPAÑA, S.A. e os utilizadores do Website e dos seus serviços
telemáticos encontram-se submetidas à legislação e jurisdição espanholas.

