TERMOS E CONDIÇÕES
Nutri Ventures Corporation, S.A.
O presente documento regula a utilização do sítio de Internet http://www.nutri-ventures.com/ e
respectivas subpáginas (doravante, o “Sítio de Internet”), disponibilizado pela NUTRI VENTURES
CORPORATION – NVC, S.A. (doravante, a “NVC”), Pessoa Colectiva n.º 509667694, registada sob o
mesmo número na Conservatória de Registo Comercial do Porto, com sede na Avenida da Boavista n.º
3523 – 5º Piso, Sala 508, 4100-139 Porto, com um capital social de 1.677.969,00€ (um milhão,
seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove Euros)

1.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

No presente documento, são descritos os Termos e Condições de Uso do Sítio de Internet e a sua
Política de Privacidade, explicando-se a forma como são tratados os dados pessoais recolhidos,
designadamente, os dados tratados, a sua utilização, a sua transmissão a terceiros, as medidas de
segurança aplicadas para proteger os dados pessoais e as formas de entrar com a NVC para exercer os
direitos de acesso, rectificação, cancelamento ou oposição ao uso dos dados pessoais tratados.

2.

UTILIZADOR REGISTADO

1.

A obtenção de uma Conta Registada no Sítio de Internet dá acesso ao Utilizador ao Mundo

Mágico da Nutri Ventures, um website destinado ao entretenimento e ao ensino de crianças do prazer
da diversidade da alimentação, através das aventuras das personagens Nutri Ventures.
2.

A obtenção de uma Conta Registada no Sítio de Internet dá acesso ao Utilizador igualmente às

promoções, concursos e/ou serviços (em conjunto, "Promoções"), cujas características específicas serão
estabelecidas em cada caso em concreto, sendo, igualmente, publicadas no Sítio de Internet durante a
sua vigência. Quando divergentes, os Termos e Condições das Promoções sobrepõem-se aos constantes
do presente Documento.
3.

O Utilizador poderá tornar-se Utilizador Registado, gratuitamente, através do preenchimento

do formulário, nos quais lhe poderão ser solicitados os seguintes dados pessoais: usuário; palavra-passe;
endereço de correio electrónico do encarregado de educação.
4.

O Utilizador declara e garante a exactidão, actualização e veracidade dos dados que forneça,

excluindo a NVC, nos termos máximo permitidos por lei, de qualquer responsabilidade por conteúdos
errados, inexactos, falsos ou referentes a terceiros.
5.

O Utilizador declara e garante que é o autor de quaisquer conteúdos ou opiniões que envie

para o Sítio de Internet (doravante, os “Conteúdos”). A NVC não poderá, em caso algum, ser
responsabilizada pelos Conteúdos disponibilizados pelos utilizadores, considerando-se que são da
exclusiva responsabilidade destes últimos, designadamente, eventuais danos causados à imagem,
reputação, bom nome, ou aos direitos de propriedade intelectual de terceiros.
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6.

A NVC reserva-se o direito de fazer cessar a condição de Utilizador Registado sempre que se

verifique violação dos presentes Termos e Condições, e, em especial, sempre que se verifiquem
comportamentos ofensivos, fraudulentos ou de alguma forma contrários à legislação aplicável, que
atentem contra os direitos de terceiros ou que tenham reflexos negativos sobre a NVC. Em qualquer
caso, a responsabilidade da NVC limitar-se-á à eliminação de tais opiniões e/ou conteúdos, quer seja por
iniciativa própria ou a pedido dos interessados, sem prejuízo de os mesmos poderem ser objecto de
denúncia às autoridades competentes.
7.

O Utilizador autoriza a NVC à publicação dos Conteúdos no Sítio de Internet.

8.

Nada do anterior se entenderá como uma limitação para o Utilizador quanto ao uso dos seus

Conteúdos por quaisquer outros meios, nem uma obrigação para a NVC de publicá-los no Sítio de
Internet. A perda da condição de Utilizador Registado não revogará os termos da autorização concedida.

3.

UTILIZADOR REGISTADO

1.

Cabe aos titulares das responsabilidades parentais sobre menores a supervisão da utilização da

Internet por menores.
2.

Com o registo no Sítio de Internet, deverá ser fornecido o endereço de correio electrónico do

encarregado de educação. A NVC enviará para o referido endereço de correio electrónico uma
mensagem, informando o encarregado da educação dos presentes Termos e Condições.
3.

A conclusão do registo e a activação da Conta Registada do Utilizador (realizada aquando da

entrada do utilizador no website através do primeiro login) determina a aceitação pelos titulares das
responsabilidades parentais da utilização do Sítio de Internet pelo menor e, designadamente,
autorização para visualização de videogramas desenvolvidos pela NVC.
4.

Os titulares das responsabilidades parentais deverão continuar a supervisionar a utilização do

Sítio de Internet por menores.
5.

De modo a ter acesso aos dados de registo do menor, os titulares das responsabilidades

parentais deverão formalizar tal pedido através do endereço de correio electrónico web@nutriventures.com.

4.

COOKIES

1.

A NVC poderá recolher automaticamente dados não considerados sensíveis, tais como o tipo de

navegador, o sistema operativo utilizado, o número de visitas, o tempo médio despendido na Web e as
páginas visitadas. Tais dados não permitirão identificar o Utilizador, sendo os mesmos unicamente
tratados para medir a utilização do Sítio de Internet e melhorar os seus conteúdos.
2.

Com o consentimento expresso prévio do Utilizador, o Sítio de Internet poderá utilizar

“cookies”. Cookies são pequenos ficheiros de informação que são colocados no seu computador e que
permitem aos Sítio de Internet lembrar as suas escolhas, datas e percursos anteriores no site. Estes
ficheiros são também usados para evitar que tenha que introduzir repetidamente a sua informação
pessoal e palavra-chave sempre que utiliza o Sítio de Internet. O utilizador encontra-se no direito de
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configurar o seu browser para informar sempre que um cookie é recebido ou mesmo desactivar a sua
aceitação; contudo, a NVC alerta que tal poderá impedir ou restringir algumas das funcionalidades
disponibilizadas pelo Sítio de Internet.

5.

PROTECÇÃO DE DADOS

1.

A NVC procede ao tratamento de dados pessoais do Utilizador (“os Dados”) em estrito

cumprimento do disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro (Lei da Protecção de Dados Dessoais ou
"LPDP") e demais disposições legais aplicáveis.
2.

Os Dados são tratados com as seguintes finalidades:


Utilização do Website www.nutri-ventures.com;



Gestão das prestações resultantes do registo e participação nas Promoções;



Envio de Comunicações Comerciais, quer seja dos produtos e/ou serviços da NVC,

como das empresas com que habitualmente colabore, sempre com identificação, nesse caso,
do carácter publicitário da comunicação.
3.

A NVC não transmite os seus Dados a terceiros.

4.

A NVC adopta todas as medidas de índole legal, técnica e organizativa, necessárias para

salvaguardar os Dados de intromissões ilegítimas e acessos não autorizados de terceiros. Contudo, o
Utilizador reconhece que nenhuma transmissão de dados através da Internet é totalmente segura, pelo
que a NVC não pode garantir a segurança de quaisquer Dados que nos sejam enviados através da
Internet. Apesar da NVC se comprometer a proteger os Dados, o Utilizador deverá também tomar todas
as medidas que possam ser necessárias para tal.
5.

O Utilizador poderá aceder aos seus dados pessoais e pedir a sua actualização ou eliminação,

nos termos da lei, dirigindo um pedido a Nutri Ventures Corporation, NVC S.A., Avenida Boavista, 3523 –
5º piso, Sala 508, 4100-139 Porto, ou, através do endereço de correio electrónico web@nutriventures.com. Através dos mesmos contactos, poderá, ainda, esclarecer quaisquer dúvidas
relativamente à forma como recolhemos, armazenamos e utilizamos os Dados.

6.

PUBLICIDADE E COMÉRCIO ELECTRÓNICO

1.

O Sítio de Internet pode conter ligações para outras páginas, sem que daí decorra qualquer

promoção ou recomendação para essas páginas por parte da NVC. A NVC não se responsabiliza pelos
conteúdos, actividades ou afirmações lá contidas e, em particular, pelas operações de comércio
electrónico que possam surgir por causa da Sítio de Internet.
2.

A Sítio de Internet pode conter publicidade. A NVC não se manifesta, nem assume

responsabilidade sobre os produtos e/ou serviços aos quais serve de suporte publicitário.
3.

Em caso algum, a utilização da tecnologia de cookies supra referida ou de outras de

funcionamento ou finalidade análogos implicará a possibilidade de acesso por parte dos anunciantes aos
dados de carácter pessoal dos utilizadores.
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4.

A aquisição de produtos e serviços através do website encontra-se regulada e sujeita aos

Termos e Condições Nutri-Coins e Artigos Virtuais.

7.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.

Salvo indicação expressa em contrário, a NVC é a titular ou licenciada de todos os direitos de

propriedade intelectual sobre o Sítio de Internet e respectivo conteúdo. Todos os direitos são
reservados à NVC.
2.

A NVC concede ao Utilizador uma licença limitada, não exclusiva e não transferível, para

visualizar ou imprimir o conteúdo do Sítio de Internet para uso exclusivamente pessoal, e não comercial.
3.

É proibida a modificação, reprodução, duplicação, cópia, distribuição, venda, revenda e outras

formas de exploração, com fins comerciais ou não, do Sítio de Internet, sem a expressa autorização por
escrito dos correspondentes titulares de direitos.

8.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

1.

A informação contida no Sítio de Internet é de carácter meramente informativo, sendo o seu

objectivo único a disponibilização de informações gerais sobre as actividades da NVC e associados, sem
constituir fonte de referência ou consulta.
2.

A NVC não garante que o funcionamento da Sítio de Internet esteja sempre livre de

interrupções ou demoras nem assegura que a totalidade da informação contida seja exacta, precisa ou
suficiente.
3.

A NVC não garante que o funcionamento do Sítio de Internet esteja sempre livre de

interrupções, demoras, erros, omissões ou vírus por actuação de terceiros alheias à NVC, nem assegura
que a totalidade da informação contida seja exacta, precisa ou suficiente.
4.

Nos termos máximos permitidos por lei, a NVC exclui qualquer responsabilidade, directa ou

indirecta, pela utilização do Sítio de Internet.

9.

ALTERAÇÕES

1.

A NVC reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, os presentes

Termos e Condições, quer por opção própria, quer por determinação legal.
2.

O Utilizador compromete-se a consultar os presentes Termos e Condições de Uso

periodicamente.
3.

O Utilizador reconhece que, cada vez que acede ao Sítio de Internet, poderão aplicar-se Termos

e Condições de Uso diferentes dos vigentes aquando do seu último acesso. A utilização do serviço
constitui a aceitação dos Termos e Condições em vigor nesse momento, iniciando-se a sua produção de
efeitos com a publicação efectiva da alteração no Sítio de Internet.

10.

LEI E JURISDIÇÃO

1.

Os presentes Termos e Condições são governados de acordo com a lei Portuguesa.
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2.

Todos os litígios resultantes ou relacionados com os presentes Termos e Condições de Uso

estão sujeitos à competência exclusiva dos Tribunais Portugueses.

11.

INFORMAÇÃO LEGAL E CONTACTO

Titular do domínio: NUTRI VENTURES CORPORATION – NVC, S.A., Pessoa Colectiva n.º 509667694,
registada sob o mesmo número na Conservatória de Registo Comercial do Porto, com sede na Avenida
da Boavista n.º 3523 – 5º Piso, Sala 508, 4100-139 Porto
Telefone: +351 21 782 44 00
Endereço de correio electrónico: web@nutri-ventures.com

ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 06 de Junho de 2014.
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