AVISO LEGAL
IDENTIFICAÇÃO
Esta é a página da ELECPOR na internet, www.elecpor.pt, propriedade da
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS EMPRESAS DO SECTOR ELÉCTRICO, ELECPOR,
titular do NIPC 506 951 219, pessoa colectiva de direito privado, constituída ao abrigo
da lei civil por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, sob a lei portuguesa e os
seus estatutos, com sede em Lisboa, na Praça Marquês de Pombal, nº 12.
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
As informações constantes desta página são disponibilizadas pela ELECPOR mediante
as condições de utilização abaixo indicadas:
O acesso e uso da página da ELECPOR na internet (a página) implicam a aceitação
completa das presentes condições de utilização.
O utilizador obriga-se ao uso lícito e de boa fé das informações, funcionalidades e
ligações disponibilizadas na página.
A página contém informações e funcionalidades de acesso livre e uma área reservada a
Associados, devidamente assinalada e sujeita a chave de acesso ou palavra passe.
A ELECPOR respeita a dignidade individual dos utilizadores e compromete-se a seguir
critérios de publicação livres de preconceitos e de discriminação injustificada,
protegendo igualmente os direitos de crianças e jovens, bem como os direitos de autor
e de propriedade intelectual, disponibilizando um canal de contacto e comunicação
para permitir a qualquer utilizador reportar eventuais situações de dúvida ou
reclamação.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
A utilização da informação disponibilizada é, em princípio, livre e gratuita, a menos
que seja expressamente indicado outro procedimento ou impostas eventuais restrições,
designadamente sobre direitos autorais ou outros que devam ser respeitados.
A reprodução, reenvio ou divulgação de informações constantes da página é permitida
mediante indicação da fonte, salvo indicação em contrário.
O uso, reprodução ou divulgação do grafismo e design, bem como de funcionalidades e
serviços disponibilizados na página, fica sujeito a autorização da ELECPOR.
O alojamento da página da ELECPOR em qualquer página pessoal ou institucional
deverá ser requerido por correio electrónico para o endereço de contacto indicado na
página.
A ligação em linha de qualquer página pessoal ou institucional na página da
ELECPOR, bem como a publicação de elementos noticiosos respeitantes ao sector
eléctrico português, deverá ser solicitada por correio electrónico para o endereço de

contacto indicado na página, reservando-se a ELECPOR o direito de confirmação ou
rejeição.
A ELECPOR não permite a utilização abusiva ou ilegal de direitos de autor ou de
propriedade intelectual e recusa qualquer responsabilidade pelo mau uso por parte de
utilizadores;
Os créditos fotográficos ou respeitantes a qualquer texto, grafismo, funcionalidade ou
publicação serão inseridos no local respectivo.
PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A ELECPOR respeita a confidencialidade e a tutela dos direitos relativos à protecção
de dados pessoais dos utilizadores e compromete-se a adoptar as medidas necessárias
para garantir o seu respeito integral, designadamente limitando-se, em relação aos
acessos à página, a registar a identificação da proveniência geográfica dos utilizadores
e a proceder ao seguimento estatístico das visualizações.
Os dados pessoais eventualmente comunicados à ELECPOR pelos utilizadores são
tratados exclusivamente pela ELECPOR para os fins pretendidos pelo utilizador, não
havendo, em caso algum, transmissão a terceiros nem constituição ou manuseamento
de bases de dados, a menos que a prestação do serviço requerido pelo utilizador assim
o implique e, nesses casos, sujeito ao seu expresso consentimento e completo
cumprimento da legislação aplicável.
EXCLUSÃO DE GARANTIAS E RESPONSABILIDADES
A disponibilização de informações na página, tal como a própria existência da página,
não constitui um serviço nem proposta de serviço a nenhum utilizador, pelo que a
ELECPOR exclui toda e qualquer responsabilidade relativa à veracidade dos elementos
publicados ou à continuidade da respectiva disponibilização.
Sem prejuízo da exclusão total de responsabilidade, a ELECPOR compromete-se a
procurar verificar e confirmar todas as informações disponibilizadas, bem como a
corrigir, em prazo razoável, qualquer erro eventualmente detectado nas informações
apresentadas na página.
A exclusão de responsabilidade da ELECPOR abrange eventuais incompatibilidades de
programas e a existência ou os efeitos de vírus ou programas informáticos maliciosos,
pelo que qualquer consequência da utilização da página é de inteira responsabilidade
do utilizador.
JURISDIÇÃO APLICÁVEL
Os casos de interpretação legal ou litígio decorrentes da utilização da página devem
ser submetidos ao foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia, por parte do
utilizador, a qualquer outro.
Contacto: geral@elecpor.pt

