Avisos Legais

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE
Esta declaração de garantia de privacidade de dados aplica-se especifica e exclusivamente ao
serviço da R. F. Malta, Lda.
A Internet é um instrumento de comunicação fabuloso. De dia para dia apercebemo-nos da
sua crescente importância na nossa vida, pois basta um clicar no rato do nosso computador e o
mundo fica aos nossos pés. As pessoas ficam mais próximas, as experiências são mais
rapidamente difundidas. A evolução da sociedade é, hoje em dia, galopante.
Por todas estas
razões e para que todos confiem cada vez mais neste meio de comunicação, é importante para
a
R. F. Malta,
Lda
que
todos os utilizadores dos seus serviços e visitantes das suas páginas tenham garantida a
confidencialidade dos seus dados.
Quando pedimos o seu nome, morada, telefone, habilitações literárias, entre outros, temos
como objectivo manter um relacionamento mais próximo com os nossos utilizadores. Com o
seu registo, passamos a tratá-lo pelo seu nome próprio, ficamos mais próximos de si e
podemos responder às suas necessidades ou pedidos com mais eficácia.
Se por algum motivo, a
R. F. Malta, Lda
sentir necessidade de actualizar a política de privacidade, você será o primeiro a ser informado.
A
R. F. Malta, Lda
garante que estas informações não serão utilizadas em nenhuma lista com fins promocionais
via correio electrónico ou telefónico, nem serão divulgados a qualquer outra organização ou
empresa. A
R. F. Malta, Lda
compromete-se a proteger a sua privacidade e irá fazer um grande esforço para garantir o uso
de uma tecnologia suficientemente eficaz para que a sua experiência on-line seja de dia para
dia mais segura e os seus relacionamentos na Web cada vez mais reforçados.
DOCUMENTOS NESTE WEB SITE
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Concede-se autorização para utilizar Documentos (tais como documentação técnica, catálogos
e conjuntos de respostas) a partir deste servidor, desde que seja exclusivamente para efeitos
informativos e não comerciais ou pessoais, não sendo copiados ou colocados em qualquer
computador de rede ou difundidos em qualquer meio de comunicação, e que não sejam
efectuadas quaisquer modificações nos Documentos. A sua utilização para quaisquer outros
fins está expressamente proibida por lei e poderá resultar em pesadas sanções civis e
criminais. Os infractores serão objecto de processo judicial.
Os documentos acima especificados não incluem a concepção ou o esquema do nosso Web
site ou de qualquer outro site que seja da nossa propriedade, que seja por ela operado,
licenciado ou controlado. Os elementos que figuram nos Web sites da
R. F. Malta, Lda
estão protegidos pelas leis relativas à imagem de marca, marcas comerciais, concorrência
desleal e outras e não poderão ser copiados nem imitados, seja na sua totalidade ou em parte.
É proibido copiar ou retransmitir qualquer logotipo, gráfico, som ou imagem de qualquer Web
site da
R. F. Malta, Lda
, a menos que esteja expressamente permitido por nós.
LIGAÇÕES A SITES DE TERCEIROS
As ligações nesta área permitem-lhe abandonar o site da
R. F. Malta, Lda
. Os sites com ligação não estão sob o controlo da
R. F. Malta, Lda
e nós não nos responsabilizamos pelo conteúdo de qualquer com ligação ou de qualquer
ligação contida num site com ligação ou de quaisquer alterações ou actualizações efectuadas
nesses sites. A
R. F. Malta, Lda
não se responsabiliza por qualquer difusão na web ou outra forma de transmissão recebida de
qualquer site ligado ao seu. A
R. F. Malta, Lda
providencia-lhe estas ligações apenas para sua conveniência e a inclusão de qualquer ligação
não implica que a
R. F. Malta, Lda
endossa esse site.
MARCAS COMERCIAIS
Outros produtos aqui referidos são marcas comerciais ou marcas registadas da
R. F. Malta, Lda
. Os restantes nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais dos respectivos
proprietários. As empresas, organizações, produtos, pessoas e eventos aqui descritos são
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fictícios. Não se pretende criar, nem se deverá deduzir, qualquer associação com qualquer
empresa, organização, produto, pessoa ou evento reais.
Quaisquer direitos que não estejam aqui expressamente concedidos estão reservados.
Contacte os nossos endereços para colocar quaisquer questões ou problemas, conforme
apropriado.
---------------------------------------------------------------------------------Copyright © 2005 - 2010 R. F. Malta, Lda.
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