AVISO LEGAL sítio web
www.bellsola.com/es
OBJETO
O presente aviso legal regula o uso e utilização do sítio web www.bellsola.com/es de que é
titular a MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU (O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB)
A navegação no sítio web do PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB confere-lhe a condição de UTILIZADOR do
mesmo e implica a sua aceitação plena e sem reservas de todas e cada uma das condições publicadas
neste aviso legal, ressalvando-se a possibilidade de as referidas condições serem modificadas sem aviso
prévio por parte do PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB, caso em que se procederá à sua publicação e aviso com
a maior antecedência possível.
É, por conseguinte, recomendável ler atentamente o seu conteúdo, caso deseje aceder a este sítio web
e fazer uso das informações e serviços a partir dele oferecidos.
O utilizador é, além disso, obrigado a fazer uso correto do sítio web, no respeito da legislação, da boa-fé,
da ordem pública, dos fins do tráfego e do presente Aviso Legal, e responde perante o PROPRIETÁRIO DO
SÍTIO WEB ou perante terceiros por quaisquer danos ou prejuízos que possam decorrer do incumprimento
da referida obrigação.
Qualquer utilização diferente da autorizada é expressamente proibida, podendo o PROPRIETÁRIO DO
SÍTIO WEB recusar ou retirar a qualquer momento o acesso e utilização.

IDENTIFICAÇÃO
O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB, em cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de julho, sobre os serviços
sociedade da informação e comércio eletrónico, informa-o de que:
O seu titular é: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU
O seu NIF é: A31025778



Inscrita no Registo Comercial de NAVARRA, folha NA-1278, fólio 61, tomo 656.



Telefono: 948 23 51 50



O seu endereço profissional está situado na AVDA. PAMPLONA 59, 31192 MUTILVA
(NAVARRA)
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1- CONTACTOS
Para poder comunicar connosco tem à sua disposição os vários meios de contacto indicados e seguida:
Telefone.: 948 23 51 50
E-mail: rgpd@monbake.com
Endereço postal: AVDA. PAMPLONA 59, 31192 de MUTILVA (NAVARRA)
Todas as notificações e comunicações entre os utilizadores e o PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB são
consideradas válidas para todos os efeitos quando efetuadas através de qualquer um dos meios acima
indicados, à exceção do telefone.

2- CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO
O sítio web e os seus serviços são de acesso livre e gratuito. Não obstante, o PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB
pode condicionar a utilização de alguns dos serviços oferecidos no seu sítio ao preenchimento prévio do
respetivo formulário.
O utilizador garante a veracidade e atualidade de todos os dados comunicados ao PROPRIETÁRIO DO SÍTIO
WEB e é o único responsável pela falsidade ou inexatidão das suas informações.
O utilizador compromete-se expressamente a fazer uso adequado dos conteúdos e serviços do
PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB e a abster-se de os utilizar, entre outros, para os seguintes fins:


Difusão de conteúdos ilícitos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apologia
do terrorismo ou, em geral, contrários à lei ou à ordem pública.



Introdução de vírus informáticos na rede ou realização de ações suscetíveis de alterar, danificar,
interromper ou provocar erros nos documentos eletrónicos, dados ou suportes físicos e lógicos do
PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB ou de terceiros; impedimento do acesso de outros utilizadores ao
sítio web e aos seus serviços devido ao consumo massivo dos recursos informáticos através dos
quais o PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB presta os seus serviços.



Tentativa de aceso às contas de correio eletrónico de outros utilizadores ou a áreas restritas dos
sistemas informáticos do PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB ou de terceiros e eventual recolha de
informações.



Violação dos direitos de propriedade intelectual e industrial ou da confidencialidade das
informações do PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB ou de terceiros.



Usurpação da identidade de qualquer outro utilizador.
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Reprodução, cópia, distribuição, disponibilização ou qualquer outra forma de divulgação pública,
transformação ou modificação dos conteúdos, sem autorização prévia do titular dos direitos em
questão, a menos que tal seja legalmente permitido.



Recolha de dados para fins publicitários e envio de publicidade de qualquer tipo e informações
para fins de venda ou quaisquer outros de natureza comercial, sem solicitação e autorização
prévia.

Todos os conteúdos do sítio web, como textos, fotografias, gráficos, imagens, ícones, tecnologia, software,
assim como o seu design gráfico e códigos-fonte, constituem uma obra cuja propriedade pertence ao
PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB, não podendo considerar-se cedidos ao utilizador quaisquer direitos sobre a
exploração dos mesmos para lá do estritamente necessário para o uso correto do sítio web.
Finalmente, os utilizadores que acedam a este sítio web podem visualizar os conteúdos e efetuar, se
necessário, cópias privadas autorizadas, desde que os elementos reproduzidos não sejam posteriormente
cedidos a terceiros, não sejam instalados servidores ligados a redes nem sejam objeto de nenhum tipo de
exploração.
Do mesmo modo, todas as marcas, nomes comerciais e símbolos distintivos de qualquer tipo que
aparecem no sítio web são propriedade do PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB, não podendo considerar-se que
o uso ou acesso ao sítio web confira ao utilizador qualquer direito sobre os mesmos.
É proibida a distribuição, modificação, cedência ou divulgação pública dos conteúdos, assim como
qualquer outra ação que não tenha sido expressamente autorizada pelo titular dos direitos de exploração.
A criação de uma hiperligação não implica, de modo algum, a existência de relações entre o
PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB e o proprietário do sítio web em que ela seja criada nem a aceitação e
aprovação dos seus conteúdos e serviços por parte do PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB.

O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB não se responsabiliza pelo uso que cada utilizador dê aos materiais
disponibilizados neste sítio web nem das ações que realize com base nos mesmos.

3- EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE RESPONSABILIDADES PELO ACESO E UTILIZAÇÃO
O conteúdo do presente sítio web é de carácter generalista e destina-se a fins meramente informativos,
não sendo garantido o pleno acesso a todos os conteúdos nem a sua exaustividade, correção, validade
ou atualidade nem a sua idoneidade ou utilidade para um objetivo específico.
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O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB declina, dentro das limitações impostas pelo quadro jurídico, qualquer
responsabilidade por danos ou prejuízos de qualquer natureza decorrentes de:



Impossibilidade de acesso ao sítio web ou falta de veracidade, exatidão, exaustividade
e/ou atualidade dos conteúdos, assim como da existência de falhas e defeitos de
qualquer tipo nos conteúdos transmitidos, difundidos, armazenados e disponibilizados a
que se tenha acedido através do sítio web ou dos serviços oferecidos.



Presença de vírus ou de outros elementos nos conteúdos que possam provocar
alterações nos sistemas informáticos, documentos eletrónicos ou dados dos utilizadores.

Violação das leis, da boa-fé, da ordem pública, dos fins do tráfego e do presente aviso legal como
consequência do uso incorreto do sítio web. Em particular, a título de exemplo, o PROPRIETÁRIO DO SÍTIO
WEB declina qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros que violem direitos de propriedade
intelectual e industrial, segredos empresariais, direito à honra, à intimidade pessoal e familiar ou à
imagem, assim como as normas em matéria de concorrência desleal e publicidade ilícita.

Do mesmo modo, o PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB declina qualquer responsabilidade relativamente a
informações que se encontrem fora deste sítio web e não sejam diretamente geridas pelo nosso
webmaster. As hiperligações que aparecem neste sítio web destinam-se exclusivamente a informar o
utilizador da existência de outras fontes suscetíveis de ampliar os conteúdos oferecidos por este sítio
web. O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB não garante nem se responsabiliza pelo funcionamento ou
acessibilidade dos sítios hiperligados; tampouco sugere, convida ou recomenda a visita aos mesmos, pelo
que também não se responsabiliza pelo resultado obtido. O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB não se
responsabiliza pela criação de hiperligações por parte de terceiros.

4- PROCEDIMENTO EM CASO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO
No caso de um utilizador ou de terceiros considerarem que existem factos ou situações que revelam o
carácter ilícito da utilização de qualquer conteúdo e/ou da realização de qualquer atividade nas páginas
web incluídas no sítio web ou acessíveis através dele, deve enviar uma notificação ao PROPRIETÁRIO DO
SÍTIO WEB identificando-se devidamente e especificando as alegadas infrações.
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5- PUBLICAÇÕES
As informações administrativas facultadas através do sítio web não substituem a divulgação legal das leis,
normas, planos, disposições gerais e atos que tenham de ser formalmente publicados nos diários oficiais
das administrações públicas, os quais constituem o único instrumento que pode atestar a sua
autenticidade e o seu conteúdo. As informações disponíveis neste sítio web devem ser consideradas
como uma orientação sem pretensões de valor jurídico.

6- POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Caso precisemos de obter informações da sua parte, solicitamos sempre que as faculte de forma
expressamente voluntária. Os dados recolhidos através dos formulários de recolha de dados do sítio web
ou por outras vias são submetidos a um tratamento de dados pessoais pelo qual é responsável o
PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB.

A referida entidade trata os dados de forma confidencial e exclusivamente para fins de prestação dos
serviços solicitados, com todas as garantias legais e de segurança impostas pelo Regulamento (UE)
2016/679 (RGPD), pelo Real Decreto 1720/2007, de 21 de dezembro, e pela Lei 34/2002, de 11 de julho,
sobre os serviços da sociedade da informação e do comércio eletrónico.

O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB não cede os dados nem os partilha com terceiros sem a sua autorização
expressa.
Do mesmo modo, quando os dados são inexatos, incompletos ou deixam de ser necessários ou
pertinentes para os fins a que se destinavam, o PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB apaga-os ou corrige-os, em
conformidade com o previsto no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), relativo à proteção de dados
pessoais.



O utilizador pode revogar a autorização concedida e exercer os seus direitos de acesso,
retificação, apagamento, restrição, revogação, oposição e transferibilidade dos seus dados,
dirigindo-se para o efeito ao seguinte endereço: MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL SAU AVDA.
PAMPLONA 59, 31192 de MUTILVA (NAVARRA), identificando-se devidamente e indicando
expressamente o direito concreto que pretende exercer.
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O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB adota os níveis de segurança correspondentes ao estipulado no
Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e nas restantes normas aplicáveis. Não pode, no entanto, garantir a
absoluta invulnerabilidade dos sistemas, pelo que não assume qualquer responsabilidade pelos danos e
prejuízos decorrentes de alterações eventualmente introduzidas por terceiros nos sistemas informáticos,
documentos eletrónicos ou ficheiros do utilizador.

Se optar por abandonar o nosso sítio web através de hiperligações de sítios web não pertencentes à nossa
entidade, o PROPRIETÁRIO DO SÍTIO WEB declina qualquer responsabilidade pelas políticas de privacidade
dos sítios web em questão e pelos cookies que estes possam armazenar no computador do utilizador.
A nossa política relativamente ao correio eletrónico baseia-se exclusivamente no envio de informações
que você tenha solicitado.

Se preferir não receber estas mensagens por correio eletrónico, damos-lhe a oportunidade de através
delas exercer o seu direito de cancelamento e renúncia da receção das mesmas, em conformidade com
o disposto no Título III, artigo 22.º, da Lei 34/2002, sobre os serviços da sociedade da informação e do
comércio eletrónico.
Para mais informações sobre a nossa política de privacidade, consulte a hiperligação

Política de privacidade

7- POLÍTICA DE COOKIES

O que são os cookies?
Um cookie é um ficheiro que é descarregado no seu computador ao aceder a determinadas páginas web.
Os cookies permitem a uma página web, entre outras coisas, armazenar e recuperar informações sobre
os hábitos de navegação de um utilizador ou do seu equipamento e, dependendo das informações que
contenham e do modo de utilização do seu equipamento, podem ser utilizados para identificar o
utilizador.

Tipos de cookies utilizados por este sítio web
Esta página web utiliza os cookies para uma série de finalidades, nomeadamente:
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Cookies de análise: são os que são tratados por nós ou por terceiros e nos permitem quantificar o número
de utilizadores e efetuar a medição e análise estatística do uso que os utilizadores fazem do serviço
oferecido. Para o efeito é analisada a navegação na nossa página, com o objetivo de a melhorar.
A aplicação que utilizamos para obter e analisar informações é o Google Analytics.
Os cookies utilizados para o efeito (_utma, _utmb, _utmc, _utmt e _utmz) são cookies de terceiros.
Estes cookies são utilizados para recolher informações sobre a navegação dos utilizadores no sítio, com
o fim de conhecer a origem das visitas e outros dados semelhantes a nível estatístico.
As seguintes hiperligações permitem-lhe conhecer em pormenor os cookies utilizados pelo Google
Analytics e os seus propósitos:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage e Centro de
privacidade do Google.
Nota: Os cookies «próprios» são utilizados apenas pelo proprietário deste sítio web e os cookies «de
terceiros» são utilizados pelo prestador do serviço especificado no quadro anterior.

Eliminação ou bloqueio de cookies
Você pode permitir, bloquear ou apagar os cookies instalados no seu equipamento por meio da
configuração das opções do navegador instalado no seu computador.
Para mais informações sobre o seu navegador e os cookies, consulte as seguintes hiperligações:






Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Outros navegadores
Consulte a documentação do navegador que tiver instalado.
Complemento de desativação para navegadores do Google Analytics
Se deseja recusar os cookies analíticos do Google Analytics em todos os navegadores, de modo a que não
sejam enviadas informações suas para o Google Analytics, pode descarregar um complemento que realiza
essa função a partir da seguinte hiperligação: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
8- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
As presentes condições regem-se pela legislação europeia e neste caso depende da autoridade de
controlo, AEPD, legislação espanhola em vigor.
A língua a utilizar é o castelhano.
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