TERMOS E CONDIÇÕES DE USO YKK PORTUGAL
Ao visitar este site está a aceitar estes termos e condições de uso, pelo que
solicitamos que os leia atentamente.
Foro competente
Este site é da responsabilidade da sua proprietária, YKK Portugal, Lda. com sede
em Portugal e sujeito à legislação portuguesa, europeia e internacional aplicável.
Este site pode ser acedido a partir de vários países do mundo, onde pode vigorar
legislação com regras diferentes das aplicáveis em Portugal. Assim, ao visitar este
site expressamente renuncia a quaisquer leis ou regulamentos não aplicáveis em
Portugal, aceitando que a resolução de quaisquer questões cabe, em exclusivo,
aos tribunais portugueses.
Direitos de Autor/ Copyright
1. Este site usa um sotfware do construtor de sites sendo o conteúdo do site da
responsabilidade
designadamente

da
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textos,

Portugal,

imagens,
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gráficos,
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documentos,
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informações disponibilizadas, são da propriedade da YKK Portugal Lda e ou da
propriedade de outras empresas do Grupo YKK e encontram-se protegidos por
leis de direitos de autor nacionais e internacionais.
2. Este site usa a marca “YKK”, que é uma marca registada. Não é permitido o
uso desta marca ou de outras marcas registadas, bem como o uso de logotipos
e denominações comerciais do Grupo YKK sem autorização prévia, prestada
por escrito.
Apresentação de Produtos
1.

As descrições, imagens e outras informações sobre produtos da YKK Portugal,
Lda., ainda que fornecidos no site com o máximo rigor possível, não podem ser
considerados propostas comerciais, não se garantindo que sejam informações
completas, fiáveis, actuais e isentas de erro.

2. Para informações completas sobre produtos da YKK Portugal, Lda. entre em
contacto connosco para o email ykk@ykk.pt
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Autorizações
1. Este site não pode ser total ou parcialmente reproduzido, duplicado, copiado,
vendido ou explorado para fins comerciais ou outros sem prévia e expressa
autorização escrita da YKK Portugal, Lda.
2. Está vedado o estabelecimento de quaisquer ligações a este site sem prévia
autorização escrita da YKK Portugal, Lda.
3. Todos os sites de terceiros, incluíndo os sites de outras empresas,
designadamente empresas do Grupo YKK, suas afiliadas e subsidiárias,
ligadas a este site estão fora do controlo da YKK Portugal, Lda. Pelo que, em
caso algum, a YKK Portugal, Lda. poderá ser responsabilizada, no todo ou em
parte, por quaisquer danos decorrentes do seu uso e utilização, ainda que
acedidos a partir deste site.
4. Se pretendente usar, total ou parcialmente, algum conteúdo deste site ou se
pretende estabelecer alguma ligação a partir do seu site, entre em contacto
connosco para o email ykk@ykk.pt
Política de privacidade
1. Este site não procede à recolha de dados pessoais, incluindo dados de
localização, dos seus utilizadores sem o seu conhecimento e consentimento
expresso e não usa cookies.
2. As comunicações por via eletrónica (abaixo reguladas) podem dar origem ao
tratamento de dados pessoais, designadamente o nome e email, de quem nos
contacta.
3. A YKK Portugal, Lda. garante a privacidade desses dados pessoais, usando-os
exclusivamente para responder às solicitações do titular dos dados e para
divulgação e ou informação acerca dos seus produtos, não procedendo à
transmissão ou disponibilização desses dados a terceiros, incluindo a outras
empresas do Grupo YKK, seja a que título for.
4. A YKK Portugal, Lda. garante os direitos do titular de dados, designadamente
os direitos de acesso e correção dos seus dados pessoais, o direito de
oposição ao tratamento, bem como o direito ao apagamento dos seus dados
pessoais. Para mais informação contacte-nos pelo email ykkykk.pt
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Comunicações por via eletrónica
1. Ao visitar este site e ao enviar-nos mensagens de e-mail, está a comunicar
connosco por via electrónica e, também, a aceitar receber comunicações
nossas, pela mesma via.
2. O utilizador aceita que o envio por via electrónica de quaisquer respostas a
solicitações por si formuladas e a si dirigidas satisfazem as exigências legais
de formalização por escrito de tais comunicações.
3. Ao fornecer-nos os seu dados pessoais, designadamente: nome e email,
expressamente aceita a nossa política de privacidade, tal como definida nestes
Termos e Condições de Uso.
Limitação de Responsabilidade
A YKK Portugal, Lda. não garante que este site, seus servidores ou mensagens
eletrónicas estejam isentos de vírus ou outros elementos prejudiciais, pelo que não
pode ser responsabilizada por quais danos, diretos ou indiretos, acidentais,
punitivos ou colaterais que resultem da utilização deste site.

Carregado, 27 / Novembro de 2018
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