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Termos de Utilização do website CPMA

	

Titularidade do domínio e website

	
O website www.cpma.pt é propriedade do CPMA – Clube Português de Motos Antigas, com sede na Rua da Misericórdia, nº 14

- 5º, E18, 1249-038 Lisboa.

Para qualquer esclarecimento relacionado com o website www.cpma.pt ou com as presentes Condições Gerais de Utilização,

poderá contactar o CPMA enviando e-mail para o endereço info@cpma.pt.

	
	
Objeto

	
As presentes Condições Gerais aplicam-se aos visitantes do website www.cpma.pt e regulam o uso (incluindo o mero acesso)

das páginas web integrantes do website do CPMA, incluindo os conteúdos e serviços aí postos à disposição.

A navegação no website implica a aceitação das presentes Condições Gerais de Utilização pelo Utilizador.

O CPMA reserva-se o direito de alterar estas Condições Gerais de Utilização sem aviso prévio, sendo quaisquer alterações

publicadas no website www.cpma.pt.

	
	
Informação sobre conteúdos

	
Os conteúdos do website CPMA são postos à disposição do Utilizador pelo CPMA, com informação procedente tanto de fontes

próprias como de terceiros.  O CPMA procura que os conteúdos sejam da maior qualidade possível  e  estejam razoavelmente

actualizados, mas não garante a sua  utilidade, exactidão, exaustividade, pertinência e/ou actualidade.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento dos conteúdos do website www.cpma.pt para outros

fins que não o uso estritamente pessoal, sem prévia autorização concedida por escrito pelo CPMA.

	
Não são permitidos quaisquer actos que possam causar danos ou colocar em risco a integridade, continuidade, qualidade ou

quaisquer funcionalidades do website CPMA, nomeadamente a violação de sistemas de autenticação, protecção ou segurança

de servidores, serviços ou redes ou o acesso ou obtenção não autorizadas de quaisquer dados alheios, pessoais ou não.

	
As  eventuais  ligações  para websites de  terceiros  (“hyperlinks”) não constituem um endosso a esses websites por  parte  do

CPMA. O CPMA não se responsabiliza pela disponibilidade desses websites nem pelos seus conteúdos.
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Ao aceder ao website CPMA, não disponibilize, envie, utilize, partilhe ou transmita:

1. qualquer conteúdo ilegal, abusivo, atentatório da dignidade ou dos direitos de quaisquer pessoas ou moralmente

condenável, ou que possa afetar negativamente a imagem do CPMA ou dos seus associados;

2. qualquer  conteúdo  ou  material  que  não  tenha  o  direito  ou  a  autorização  para  utilizar  ou  disponibilizar,

nomeadamente quando isso viole direitos de propriedade intelectual de terceiros, ou ainda deveres de

confidencialidade;

3. qualquer  tipo  de  material  que  contenha  ou  possa  conter  vírus,  defeitos, trojans ou outros códigos informáticos,

ficheiros ou programas maliciosos, susceptíveis de interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer

equipamento ou sistema informático do CPMA.

O utilizador deverá respeitar, em todos os momentos, todos os direitos de propriedade intelectual e industrial sobre o website

CPMA, da titularidade do CPMA ou de terceiros.

Quaisquer  conteúdos  que  contenham  publicidade  ou  promovam  bens,  serviços  ou  marcas  de  parceiros  do  CPMA  apenas

poderão  ser  utilizados  nas  condições  previstas  na  legislação  aplicável  ou  mediante  autorização  expressa  dos  respectivos

titulares.


