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Termos e condições 

Esta política não é uma tradução oficial e é fornecida como um meio de facilitar o entendimento de um 
documento que originalmente está num idioma diferente. Portanto, a versão original, em inglês, prevalecerá 
no caso de qualquer discrepância entre a versão em inglês e esta tradução. A Diversey não se responsabiliza 
por erros, omissões ou ambiguidades na tradução. Qualquer pessoa ou entidade que confie no conteúdo 
traduzido o faz por seu próprio risco. Em caso de dúvida, consulte a versão oficial em inglês. Se desejar 
chamar nossa atenção para um erro de tradução ou imprecisão, envie-nos um email para  Attn: Legal 
Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com 

 

1. General. Estes Termos de Utilização ("Termos") para o site(s) da Diversey e suas subsidiárias e entidades 
afiliadas ("nós", "nosso", "nós" ou a "Empresa") que vinculam a esses Termos (doravante o Site(s)") regem a 
relação entre o utilizador e a Empresa no que se refere ao Site(s). Ao aceder ou usar o Site(s), o utilizador 
concorda com estes Termos e a Política de Privacidade (que é incorporada aqui por referência). Se o 
utilizador não concordar com estes Termos, o seu uso do Site(s) não está autorizado. O Site(s) é oferecidos e 
disponibilizado a utilizadores com 18 anos de idade ou mais. Ao usar o Site(s), o utilizador confirma e 
garante que tem idade legal para formar um contrato vinculativo com a Empresa e atender a todos os 
requisitos de elegibilidade anteriores. Se não atender a todos esses requisitos, não deve aceder ou usar o 
Site(s). Para maior clareza, no caso de estar a utilizar o Site ou a abrir uma conta no Site em nome de outra 
empresa, entidade ou outra organização, "você" ou "seu" inclui quaisquer empresas, entidades ou outras 
organizações que você representa ou com quem você é empregado ou contratado. Nesse caso, confirma e 
garante que é um representante autorizado de tal entidade com a autoridade para vincular essa entidade a 
estes Termos. 

 

2. Contratos de licença de utilizador final para produtos. A Empresa oferece acesso e/ou a oportunidade de 
comprar vários produtos, soluções e serviços por meio do Site (coletivamente, os "Produtos"). A utilização 
de cada produto deste tipo estará ainda sujeita ao contrato de licença de utilização final aplicável ("EULA"). 
Ao aceder e usar esses produtos, o utilizador concorda em cumprir com o EULA aplicável para cada produto. 

 

3. Acesso ao site e a segurança da conta. Sujeito à sua conformidade contínua com estes Termos, a Empresa 
concede permissão ao utilizador para usar o Site (s) e funcionalidades associadas  exclusivamente para os 
seus fins comerciais internos e para aceder e usar o conteúdo, produtos e outros recursos disponíveis aqui. O 
utilizador será obrigado a configurar uma conta no Site(s) ou com a Empresa, a fim de obter acesso a 
determinadas áreas do Site(s), ou para aceder a produtos selecionados da Empresa ou outros conteúdos. Ao 
configurar uma conta com a Empresa para aceder e usar o Site, o utilizador fornecerá (ou será emitido, 
conforme o caso) um nome de utilizador e uma palavra-passe. Você é o único responsável por manter a  
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confidencialidade das suas contas e palavras-passe e por restringir o acesso aos mesmos e concorda em 
aceitar a responsabilidade por todas as atividades que envolvam as suas contas ou palavras-passe. As 
informações fornecidas à Empresa devem ser precisas, atuais e completas. O utilizador concorda em manter 
essas informações precisas e atualizadas em todos os momentos. Também reconhece que a sua conta é 
pessoal e concorda em não fornecer a qualquer outra pessoa acesso ao Site(s) ou partes que usam o seu nome 
de utilizador, palavra-passe ou outras informações de segurança. O utilizador concorda em notificar-nos 
imediatamente de qualquer acesso não autorizado ou uso do seu nome de utilizador ou palavra-passe ou 
qualquer outra violação de segurança. Também concorda em garantir que encerra a sessão no final de cada 
sessão. Deve usar uma precaução especial ao aceder à sua conta num computador público ou partilhado para 
que outras pessoas não possam visualizar ou registar a sua palavra-passe ou outras informações pessoais. O 
utilizador é responsável por fazer todas as providências necessárias para que tenha acesso ao Site(s) e 
garantir que todas as pessoas que acedem ao Site(s) através da sua ligação à Internet estão cientes desses 
Termos e cumpri-los. Para aceder ao Site(s) ou a algumas das funcionalidades oferecidas, pode ser solicitado 
a fornecer certos detalhes de registo ou outras informações. É uma condição para a sua utilização do Site(s) 
que todas as informações que fornece no Site(s) sejam precisas, atuais e completas. O utilizador concorda 
que todas as informações que fornecidas para efetuar o registo no Site(s) ou de outra forma, incluindo, mas 
não limitado a através do uso de quaisquer recursos interativos no Site(s), são regidas pela nossa política de 
privacidade, e consente que todas as ações que a Empresa realize relativamente à utilização de quaisquer 
recursos interativos no Site(s) sejam regidas pela nossa política de privacidade. A empresa não será 
responsável se, por qualquer motivo, qualquer parte ou qualquer parte do Site(s) não estiver disponível a 
qualquer momento ou por qualquer período. De tempos em tempos, a Empresa pode restringir o acesso a 
algumas partes do Site(s), ou todo o Site(s), para utilizadores, incluindo utilizadores registados. A Empresa 
reserva-se o direito de desativar qualquer nome de utilizador, palavra-passe ou outro identificador, seja 
escolhido pelo utilizador ou fornecido por nós, a qualquer momento (a nosso exclusivo critério por qualquer 
motivo, inclusive) se, em nossa opinião, tiver violado qualquer disposição desses Termos. 

 

4. Alterações nos Termos. A Empresa pode propor uma atualização ou revisão destes Termos a qualquer 
momento, a nosso exclusivo critério, publicando a versão atualizada num local com uma hiperligação  da 
página inicial do Site(s). A atualização entrará em vigor imediatamente após a publicação de tais Termos 
revistos (ou seja, aceitação de Termos revistos por meio de um botão de confirmação, aceitação ou outro 
mecanismo). No entanto, quaisquer alterações às disposições de resolução de litígios aqui previstas não se 
aplicarão a quaisquer litígios para os quais as partes tenham notificação real sobre ou antes da data em que a 
alteração seja publicada no Site(s). Além disso, a Empresa reserva-se o direito de retirar ou alterar qualquer 
serviço ou material que a Empresa forneça no Site(s) a nosso exclusivo critério, sem aviso prévio. O seu uso 
contínuo do Site(s) após a publicação dos Termos revistos significa que aceita e concorda com as alterações. 
Espera-se que o utilizador verifique esta página periodicamente para que esteja ciente de quaisquer 
alterações, pois elas são vinculativas para o utilizador. 

 

5. Política de Privacidade Todas as informações que a Empresa recolhe no Site(s) estão sujeitas à nossa 
política de privacidade. Ao usar o Site(s), consente com todas as ações tomadas por nós com relação às suas  
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informações em conformidade com a Política de Privacidade. A Política de Privacidade é incorporada e 
sujeita a esses Termos. Exceto como expressamente estabelecido aqui, no caso de um conflito entre esses 
Termos e a Política de Privacidade, e exceto conforme exigido pela lei aplicável, esses Termos serão 
controlados. A empresa se reserva o direito de fazer alterações à Política de Privacidade a seu critério, ou 
conforme exigido pela lei aplicável, e tais alterações serão imediatamente aplicáveis ao utilizador depois de 
publicadas. Os termos adicionais relativos à compra de produtos serão regidos pelo acordo comercial 
aplicável entre a Empresa e a sua entidade, dando-lhe acesso aos Produtos. 

 

6. Precisão, completude e pontualidade de informações no Site(s). A Empresa não é responsável se as 
informações disponibilizadas no Site não forem precisas, completas ou atuais. O material no Site(s) é 
fornecido apenas para informações gerais, e não deve ser invocado ou usado como a única base para tomar 
decisões sem consultar fontes primárias, mais precisas, mais completas ou mais oportunas de informações. 
Qualquer dependência do material no Site está em seu próprio risco. O Site(s) pode conter certas 
informações históricas. A informação histórica não é necessariamente atual e é fornecida apenas para sua 
referência. A Empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo do Site a qualquer momento, mas a 
Empresa não tem obrigação de fazê-lo. O utilizador concorda que é sua responsabilidade monitorizar as 
alterações no Site(s). 

 

7. Confiança em informações publicadas. As informações e o conteúdo apresentados no Site ou através do 
Site são disponibilizados exclusivamente para fins de informação geral. A Empresa não garante a precisão, a 
completude ou a utilidade dessas informações ou conteúdo. Qualquer confiança que o utilizar deposita em 
tais informações e conteúdo corre estritamente por sua conta e risco. A Empresa exime-se de toda a 
responsabilidade e responsabilidade decorrente de qualquer confiança depositada em tais informações ou 
conteúdos pelo utilizador você ou qualquer outro visitante do Site(s), ou por qualquer pessoa que possa ser 
informada de qualquer um dos seus conteúdos. 

 

8. Materiais de Terceiros. O Site(s) pode incluir conteúdo fornecido por terceiros, incluindo materiais 
fornecidos por outros utilizadores, bloggers e licenciadores de terceiros, sindicators, agregadores e/ou 
serviços de relatórios. Todas as declarações e/ou opiniões expressas nesses materiais, e todos os artigos e 
respostas a perguntas e outros conteúdos, além do conteúdo fornecido pela Empresa, são apenas as opiniões 
e a responsabilidade da pessoa ou entidade que os fornecem. A Empresa não é responsável, ou responsável 
perante o utilizador ou terceiros, pelo conteúdo ou precisão de quaisquer materiais fornecidos por terceiros. 

 

9. Uso de materiais no Site(s). Todo o conteúdo no Site (incluindo, sem limitação, texto, design, gráficos, 
logótipos, ícones, imagens, clipes de áudio, downloads, interfaces, código e software, bem como a seleção e 
o mesmo arranjo), é propriedade exclusiva da Empresa, suas subsidiárias, ou seus licenciadores ou  
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fornecedores de conteúdo, e é protegido por direitos de autor, marca registada e outras leis aplicáveis. O 
utilizador pode aceder, copiar, transferir e imprimir o material contido no Site(s) para seu uso pessoal e não 
comercial, desde que não modifique ou elimine quaisquer direitos de autor, marca registada ou outro aviso 
proprietário que aparece no material a que aceder, copiar, transferir ou imprimir. Qualquer outro uso de 
conteúdo no Site(s), incluindo, entre outros, a modificação, distribuição, transmissão, desempenho, 
transmissão, publicação, carregamento, licenciamento, engenharia reversa, transferência ou venda de, ou a 
criação de obras derivadas de, qualquer material, informação, software, produtos ou serviços obtidos a partir 
do Site(s), ou uso do Site(s) para fins competitivos para a Empresa, é expressamente proibido. Não obstante 
o exposto, as informações pessoais são regidas pela Política de Privacidade e estão sujeitas à lei aplicável. O 
utilizador concorda em respeitar todas asrestrições adicionais exibidas no Site(s) conforme sejam atualizadas 
ocasionalmente. A Empresa reserva-se o direito de recusar ou cancelar o registo de qualquer pessoa no 
Site(s), remover qualquer pessoa do Site(s) ou proibir qualquer pessoa de usar o Site(s) por qualquer motivo. 
A Empresa, ou suas subsidiárias ou seus licenciadores ou fornecedores de conteúdo, mantêm a titularidade 
total e completa no que respeita ao material fornecido no Site(s), incluindo todos os direitos de propriedade 
intelectual associados, e fornecem este material com uma licença que é revogável a qualquer momento, a 
critério exclusivo da Empresa. A empresa não garante nem representa que o uso de materiais no Site não 
infringirá os direitos de terceiros não afiliados à Empresa. O utilizador não pode usar informações de 
contacto fornecidas no Site(s) para fins não autorizados, como marketing ou usos comerciais não aprovados 
ou proibidos. O utilizador não pode utilizar qualquer hardware ou software destinado a danificar ou interferir 
com o funcionamento adequado do Site(s) ou para intercetar sub-repticiamente qualquer sistema, dados ou 
informações pessoais do Site(s). O utilizador concorda em não interromper ou tentar interromper a operação 
do Site de forma alguma. A Empresa reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de limitar ou encerrar o 
seu acesso ou utilização do Site a qualquer momento sem aviso prévio. A rescisão de seu acesso ou uso não 
renunciará ou afetará qualquer outro direito ou alívio ao qual a Empresa possa ter direito por lei ou em 
capital próprio. 

10. Materiais enviados. O utilizador reconhece que é responsável por qualquer material que possa enviar 
através do Site(s), incluindo a legalidade, fiabilidade, adequação, originalidade e direitos de autor de 
qualquer material. O conteúdo do utilizador deve, na sua totalidade, cumprir todas as leis e regulamentos 
federais, estaduais, locais e internacionais aplicáveis. As regras de conteúdo adicionais para o conteúdo do 
utilizador incluem o seguinte (coletivamente, "Normas de Conteúdo"). Essas regras podem ser atualizadas de 
tempos em tempos e publicadas neste site(s): o utilizador não pode carregar, distribuir ou publicar de outra 
forma através do Site(s) qualquer conteúdo que (1) seja falso, obsceno, fraudulento, calunioso, difamatório, 
abusivo, indecente, ofensivo, assédio, ameaçando violento, ou odioso; (2) promova ou contenha material 
sexualmente explícito ou pornográfico, ou discriminação baseada em raça, sexo, religião, nacionalidade, 
deficiência, orientação sexual ou idade; (3) seja confidencial, proprietário, invasivo de direitos de 
privacidade ou publicidade, ou infringir patentes, marcas registadas, direitos de autor, segredos comerciais 
ou outros direitos de propriedade intelectual, abusivo, ilegal ou de outra forma censurável; (4) possa 
constituir ou encorajar uma infração penal, violar os direitos de qualquer parte ou dar origem a 
responsabilidade ou violar qualquer lei; (5) envolva atividades comerciais ou vendas, como concursos, 
sorteios e outras promoções de vendas, troca ou publicidade; ou (6) possa conter vírus de software, 
campanha política, cartas em cadeia, correspondências em massa, ou qualquer forma de "spam". Além disso, 
o utilizador não pode usar um endereço de e-mail falso ou outras informações de identificação, imitar 
qualquer pessoa ou entidade ou enganar de outra forma quanto à origem de qualquer conteúdo. 
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11. Licença para material enviado. Se o utilizador enviar material e, a menos que a Empresa indique o 
contrário (ou na medida máxima permitida pela lei aplicável), concede à Empresa e suas subsidiárias um 
direito sem restrições, não exclusivo, livre de royalties, perpétuo, irrevogável e totalmente sublicenciamento 
de usar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir, criar obras derivadas, distribuir e exibir esse 
material em todo o mundo em qualquer suporte de dados. O utilizador concorda ainda que a Empresa é livre 
para usar todas as ideias, conceitos, know-how que o utilizador ou indivíduos agindo em seu nome fornecem 
à Empresa. O utilizador concede à Empresa e suas subsidiárias o direito de usar o nome que enviar ligação 
com esse material, se assim for. O utilizador confirma e garante que possui ou controla de outra forma todos 
os direitos sobre o conteúdo que publica; que o conteúdo é preciso; que o uso do conteúdo que fornece não 
viola qualquer disposição aqui em e não causará ferimentos a qualquer pessoa ou entidade; e que vai 
indemnizar a Empresa para todas as reivindicações resultantes do conteúdo que fornecer. 

 

12. Monitorização e aplicação; cessação. A Empresa reserva-se o direito de: a. Remover ou se recusar a 
publicar qualquer conteúdo do utilizador por qualquer motivo ou nenhum, a nosso exclusivo critério, b. 
Tomar qualquer ação com relação a qualquer conteúdo do utilizador que a Empresa julgue necessário ou 
apropriado a nosso exclusivo critério, incluindo se a Empresa acreditar que esse conteúdo do utilizador viola 
os Termos, incluindo as Normas de Conteúdo, infringe qualquer direito de propriedade intelectual ou outro 
direito de qualquer pessoa ou entidade, ameaça a segurança pessoal dos utilizadores do Site(s) ou do público 
ou pode criar responsabilidade para a Empresa c. Tomar as medidas legais adequadas, incluindo sem 
limitação, encaminhamento para a aplicação da lei, ou responder em processos judiciais, para qualquer uso 
ilegal ou não autorizado do Site(s), d. Encerrar ou suspender o seu acesso a todo ou parte do Site (s) por 
qualquer ou nenhum motivo, incluindo sem limitação, qualquer violação desses Termos, e e. Sem limitar o 
anterior, a Empresa tem o direito de cooperar plenamente com as autoridades policiais ou ordem judicial 
solicitando ou orientando-nos a divulgar a identidade ou outras informações de qualquer pessoa que publique 
quaisquer materiais no ou através do Site(s). No entanto, a Empresa não representa ou garante que pode rever 
todo o material antes de ser publicado no Site(s), e não pode garantir a remoção imediata de material 
censurável depois de ter sido publicado. Assim, a Empresa não assume qualquer responsabilidade por 
qualquer ação ou inação em relação a transmissões, comunicações ou conteúdo fornecido por qualquer 
usuário ou terceiro. A Empresa não terá responsabilidade ou responsabilidade por qualquer pessoa pelo 
desempenho ou não desempenho das atividades descritas aqui. O UTILIZADOR RENUNCIA E ISENTA A 
EMPRESA E SUAS AFILIADAS, LICENCIADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE QUAISQYER 
REIVINDICAÇÕES RESULTANTES DE QUALQUER AÇÃO TOMADA PELA EMPRESA OU 
QUALQUER UMA DAS PARTES RENUNCIANTES DURANTE, OU COMO RESULTADO, DAS 
SUAS INVESTIGAÇÕES E DE QUAISQUER AÇÕES TOMADAS COMO CONSEQUÊNCIA DAS 
INVESTIGAÇÕES DA EMPRESA, DAS PARTES LISTADAS ACIMA OU DAS AUTORIDADES 
POLICIAIS APLICÁVEIS. 

 

14. Ligações O nosso Site(s) pode fornecer ligações para outros sites para sua conveniência e informações. 
Esses sites podem ser operados por empresas não afiliadas à Empresa. Isso inclui ligações contidas em 
anúncios, incluindo banners e ligações patrocinadas. Os sites com ligações têm provavelmente os seus  
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próprios termos, e a Empresa recomenda fortemente que analise esses termos de terceiros. A Empresa não 
terá qualquer responsabilidade pelo conteúdo de quaisquer sites que não sejam afiliados à Empresa, nem por 
qualquer uso desses sites pelo utilizador, as práticas desses sites, ou por qualquer perda ou dano que possa 
surgir de tal uso. A Empresa não tem controlo sobre o conteúdo de tais sites ou funcionalidades, e não aceita 
qualquer responsabilidade por eles. Se decidir aceder a qualquer um dos sites de terceiros com ligações ao 
Site(s), fará inteiramente ao seu próprio risco e sujeito aos termos e condições de uso para esses sites. O 
utilizador pode facultar ligações à página inicial da Empresa, desde que o faça de uma forma justa e legal e 
não lese a nossa reputação ou aproveite-se dela, mas não deve estabelecer uma ligação de tal forma a sugerir 
qualquer forma de associação aprovação ou endosso da nossa parte sem o nosso consentimento expresso e 
por escrito. Este Site (s) pode fornecer certos funcionalidades de redes sociais que permitem: a. Estabelecer 
ligações dos seus próprios sites ou de terceiros para determinado conteúdo no Site(s). b. Enviar e-mails ou 
outras comunicações com determinado conteúdo, ou ligações para determinado conteúdo no Site(s). c. 
Forçar a visualização de porções limitadas de conteúdo no Site(s) ou forçar a exibição nos seus próprios sites 
ou de terceiros. O utilizador pode usar estas funcionalidades apenas como são fornecidas pela Empresa e 
exclusivamente no que diz respeito ao conteúdo que é exibido, e de outra forma de acordo com quaisquer 
termos e condições adicionais fornecidos com relação a tais recursos. Sujeito ao anterior, o utilizador não 
deve: • Estabelecer uma ligação de qualquer site do qual não seja proprietário. • Fazer com que o Site(s) ou 
partes do mesmo seja exibido, ou pareça ser exibido por, por exemplo, enquadramento, ligação profunda ou 
ligação em linha, em qualquer outro site. • Ligação para qualquer parte do Site(s) que não seja a página 
inicial. • Caso contrário, tome qualquer ação com relação aos materiais no Site(s) que é inconsistente com 
qualquer outra disposição destes Termos. O utilizador concorda em cooperar com a Empresa para fazer com 
que qualquer enquadramento ou estabelecimento de ligação não autorizado cesse imediatamente. A Empresa 
reserva-se o direito de retirar a permissão de utilização de ligação sem aviso prévio. A Empresa pode 
desativar todos ou quaisquer recursos de redes sociais e quaisquer ligações a qualquer momento sem aviso 
prévio ao seu critério. 

 

15. Marcas comerciais e direitos de autor. As marcas comerciais, logótipos e marcas de serviço exibidos no 
Site(s) são registadas e marcas não registadas da Empresa, suas subsidiárias, seus licenciadores ou 
fornecedores de conteúdo, ou outros terceiros. Todas essas marcas, logótipos e marcas de serviço são 
propriedade dos seus respetivos proprietários. Nada no Site deve ser interpretado como concessão, por 
implicação, inferência, ou não, de qualquer licença ou direito de usar qualquer marca registada, logótipo ou 
marca de serviço exibida no Site(s) sem a permissão prévia por escrito do proprietário. A Empresa reserva 
todos os direitos não concedidos expressamente dentro e ao Site e ao seu conteúdo. Cada um dos Sites(s) e 
seu conteúdo, incluindo, mas não limitado ao texto, design, gráficos, interfaces e código, e a seleção e 
arranjo do mesmo, é protegido como uma compilação as leis de direitos de autor dos Estados Unidos e outros 
países. 

 

16. Aviso de infração. A  Empresa respeita os direitos de propriedade intelectual dos outros, e solicita que 
faça o mesmo. O utilizador é informado de que a Empresa adotou e implementou razoavelmente uma política 
que prevê a rescisão em circunstâncias apropriadas de subscritores e titulares de contas do sistema ou rede da  
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Empresa que são infratores de direitos de autor repetidos. Se acreditar que os seus direitos de autor ou os 
direitos de autor de uma pessoa em seu nome foi violado, pode notificar o nosso agente de direitos de autor: 
Departamento Jurídico - Intelectual Property 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Carolina do Sul 29708 
Pode contactar o agente de direitos de autor na nossa sede global em +1-980-221-3235, mas não pode usar 
esse número para nos informar sobre suposta violação de direitos de autor. Para ser eficaz, a sua notificação 
deve (a) ser por escrito, (b) ser fornecida ao nosso agente de direitos de autor, e (c) incluir substancialmente 
o seguinte: • Uma assinatura física ou eletrónica de uma pessoa autorizada a agir em nome do proprietário de 
um direito exclusivo que é alegadamente infringido; • A identificação do trabalho protegido por direitos de 
autor que alegou ter sido violada ou, se várias obras com direitos de autor num único site online forem 
cobertas por uma única notificação, uma lista representativa de tais obras nesse site(s); • Identificação do 
material que se alega estar infringindo ou sendo objeto de atividade infratora e que deve ser removido ou 
acesso a que deve ser desativado, e informações razoavelmente suficientes para nos permitir localizar o 
material; • Informações razoavelmente suficientes para nos permitir entrar em contacto com a parte 
reclamando, como um endereço, número de telefone e, se disponível, um endereço de correio eletrónico no 
qual a parte reclamando pode ser contactada; • Uma declaração de que a parte reclamando tem uma crença 
de boa fé de que o uso do material da maneira queixou-se não é autorizado pelo proprietário dos direitos de 
autor, seu agente ou a lei; e • Uma declaração de que as informações na notificação são precisas, e pena de 
perjúrio, de que a parte queixosa está autorizada a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo que 
supostamente é violado. A Empresa não tem obrigação de publicar, encaminhar, transmitir, distribuir ou 
fornecer qualquer material disponível no Site(s), incluindo material que o utilizador nos fornece, e assim a 
Empresa tem o direito absoluto de remover qualquer material do site ao seu exclusivo critério a qualquer 
momento. 

 

17. RENÚNCIAS DE RESPONSABILIDADES. (a) O UTILIZADOR RECONHECE E CONCORDA QUE 
ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELA SUA UTILIZAÇÃO DO SITE(S). O UTILIZADOR 
CONCORDA QUE QUALQUER INFORMAÇÃO QUE ENVIAR OU RECEBER DURANTE A 
UTILIZAÇÃO DO SITE(S) PODE NÃO SER SEGURA E PODE SER INTERCETADA POR PARTES 
NÃO AUTORIZADAS. O UTILIZADOR RECONHECE E CONCORDA QUE A SUA UTILIZAÇÃO DO 
SITE(S) É FEITA POR SEU PRÓPRIO RISCO E QUE UMA PARCELA SIGNIFICATIVA DO SITE (S) 
SÃO DISPONIBILIZADOS SEM QUALQUER CUSTO. (b) O UTILIZADOR ENTENDE QUE A 
EMPRESA NÃO PODE E NÃO GARANTE QUE O SITE ESTARÁ LIVRE DE VÍRUS OU OUTRO 
CÓDIGO DESTRUTIVO. O UTILIZADOR É RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS E POSTOS DE CONTROLO SUFICIENTES PARA SATISFAZER OS SEUS 
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO E PRECISÃO DE INTTRODUÇÃO DE DADOS E PARA 
MANTER UM MEIO EXTERNO AO NOSSO SITE PARA QUALQUER RECONSTRUÇÃO DE 
QUAISQUER DADOS PERDIDOS. A EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER 
PERDA OU DANO CAUSADO POR UM ATAQUE DISTRIBUÍDO POR NEGAÇÃO DE SERVIÇO, 
VÍRUS OU OUTRO MATERIAL TECNOLOGICAMENTE PREJUDICIAL QUE POSSA INFETAR OS 
SEUS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, PROGRAMAS INFORMÁTICOS, DADOS OU OUTRO 
MATERIAL PROPRIETÁRIO DEVIDO À UTILIZAÇÃO DO SITE(S) OU QUAISQUER SERVIÇOS OU 
ITENS OBTIDOS ATRAVÉS DO SITE(S) OU PARA A SUA TRANSFERÊNCIA DE QUALQUER 
MATERIAL PUBLICADO NELE OU EM QUALQUER SITE COM LIGAÇÕES A ELE. (c) A  
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UTILIZAÇÃO DO SITE(S) É FEITA AO SEU PRÓPRIO RISCO. O SITE(S) É FORNECIDO "TAL 
COMO ESTÁ", "COM TODAS AS FALHAS" E "CONFORME DISPONÍVEL". A EMPRESA 
RESERVA-SE O DIREITO DE RESTRINGIR OU ENCERRAR O SEU ACESSO AO SITE(S) OU A 
QUALQUER FUNCIONALIDADE OU PARTE DO MESMO A QUALQUER MOMENTO. A EMPRESA 
NEGA EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSO OU 
IMPLÍCITO, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO PARA UM DETERMINADO FIM, OU RELATIVAS AO 
DESEMPENHO DAS PARTES OU DECORRER DA NEGOCIAÇÃO E TODAS AS GARANTIAS QUE 
MATERIAIS, CONTEÚDO, PRODUTOS, SERVIÇOS, SOLUÇÕES OU OUTRAS OFERTAS (OU 
DISPONÍVEIS ATRAVÉS) DO SITE(S) NÃO INCORRAM EM INFRAÇÕES; QUE O ACESSO AO 
SITE(S) SERÁ ININTERRUPTO OU LIVRE OU LIVRE DE ERROS; QUE O SITE(S) SERÁ SEGURO; 
QUE O SITE(S) OU OS SERVIDORES QUE DISPONIBILIZAM O SITE(S) ESTÃO LIVRES DE VÍRUS; 
OU QUE AS INFORMAÇÕES NO SITE(S) SERÃO COMPLETAS, FIÁVEIS, PRECISAS OU 
OPORTUNAS. NENHUM CONSELHO OU INFORMAÇÃO, VERBAL OU ESCRITO, OBTIDO PELO 
UTILIZADOR PELA EMPRESA OU ATRAVÉS DO SITE(S) DEVE CONSTITUIR QUALQUER 
GARANTIA DE QUALQUER TIPO; QUE O USO DE MATERIAIS, CONTEÚDO, PRODUTOS, 
SERVIÇOS, SOLUÇÕES OU OUTRAS OFERTAS NO (OU ATRAVÉS DE) SITE(S) SÃO 
ADEQUADOS, COMPLETOS, CORRETOS, PRECISOS, ÚTEIS, OPORTUNOS, FIÁVEIS OU NÃO; OU 
QUE O SITE(S) OU QUAISQUER PRODUTOS OU SERVIÇOS OU ITENS OBTIDOS ATRAVÉS DO 
SITE(S) IRÃO SATISFAZER AS NECESSIDADES OU EXPETATIVAS. EM DETERMINADAS 
JURISDIÇÕES, A LEI PODE NÃO PERMITIR DETERMINADAS EXCLUSÕES DE GARANTIAS 
AQUI MENCIONADAS, DE MODO QUE O AVISO SUPRA PODE NÃO SER APLICÁVEL. 

 

18. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. RECONHECENDO OU CONFIRMANDO O ANTERIOR, 
O UTILIZADOR CONFIRMA E CONCORDA QUE, TANTO QUANTO PERMITIDO POR LEI, NEM A 
EMPRESA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, FORNECEDORES, OU FORNECEDORES DE 
CONTEÚDOS EXTERNOS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, 
INDIRETOS, PUNITIVOS, EXEMPLARES, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES OU 
OUTROS DECORRENTES OU DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM O (S), OU 
QUAISQUER OUTROS SITES A QUE O UTILIZADOR POSSA ACEDER ATRAVÉS DE UMA 
LIGAÇÃO DO SITE(S) OU DE QUAISQUER AÇÕES QUE A EMPRESA POSSA OU NÃO ENVIDAR 
COMO RESULTADO DAS COMUNICAÇÕES QUE NOS SEJAM ENVIADAS OU O ATRASO OU A 
INCAPACIDADE DE UTILIZAR O SITE(S) OU PARA QUALQUER INFORMAÇÃO, PRODUTOS OU 
SERVIÇOS ANUNCIADOS OU OBTIDOS ATRAVÉS DO SITE(S), REMOÇÃO DA EMPRESA OU 
ELIMINAÇÃO DE QUAISQUER MATERIAIS AAPRESENTADOS OU PUBLICADOS NO SITE(S) OU 
DE OUTRA FORMA RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DO SITE(S), SEJA COM BASE EM 
CONTRATO, DELITO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU DE OUTRA FORMA, MESMO QUE A 
EMPRESA, AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, FORNECEDORES OU OUTROS TENHAM SIDO 
INFORMADOS DE TAL POSSIBILIDADE DE DANOS. A LIMITAÇÃO SUPRA APLICA-SE, SEM 
LIMITAÇÃO, A QUAISQUER DANOS OU LESÕES DECORRENTES DE QUALQUER FALHA DE 
DESEMPENHO, ERRO, OMISSÃO, INTERRUPÇÃO, ELIMINAÇÃO, DEFEITOS, ATRASO NA 
OPERAÇÃO OU TRANSMISSÃO, VÍRUS INFORMÁTICO, CORRUPÇÃO DO FICHEIRO, FALHA DA  
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LINHA DE COMUNICAÇÃO, INTERRUPÇÃO DA REDE OU DO SISTEMA, PERDA DE LUCROS OU 
ROUBO, DESTRUIÇÃO, ACESSO NÃO AUTORIZADO, ALTERAÇÃO, PERDA OU USO DE 
QUAISQUER REGISTOS OU DADOS E QUALQUER OUTRA PERDA TANGÍVEL OU INTANGÍVEL. 
O UTILIZADOR RECONHECE ESPECIFICAMENTE E CONCORDA QUE NEM A EMPRESA NEM 
AS SUAS SUBSIDIÁRIAS OU FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER 
CONDUTA DIFAMATÓRIA, OFENSIVA OU ILEGAL DE QUALQUER UTILIZADOR DO SITE(S). A 
SUA RESOLUÇÃO EXCLUSIVA E EXCLUSIVA PARA QUALQUER UMA DAS REIVINDICAÇÕES 
ACIMA OU QUALQUER LITÍGIO COM A EMPRESA CONSISTE EM INTERROMPER A 
UTILIZAÇÃO DO SITE(S). O UTILIZADOR E A EMPRESA CONCORDAM QUE QUALQUER 
CAUSA DE AÇÃO DECORRENTE OU RELACIONADA COM O SITE(S) DEVE TER INÍCIO NO 
PRAZO DE UM (1) ANO APÓS A CAUSA DA AÇÃO SE ACUMULAR OU A CAUSA DA AÇÃO SER 
PERMANENTEMENTE BARRADA. UMA VEZ QUE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM 
LIMITAÇÕES DE TEMPO NO QUE SE REFERE A UMA GARANTIA IMPLÍCITA PURA OU A 
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENTES OU 
ACIDENTAIS, A TOTALIDADE OU PARTE DA LIMITAÇÃO ACIMA PODERÁ NÃO SER 
APLICÁVEL. 

 

19. Indemnização. O utilizador concorda em indemnizar, defender e isentar a Empresa e suas subsidiárias e 
seus diretores, diretores, funcionários, contratantes, agentes, licenciadores, prestadores de serviços, 
subcontratados e fornecedores de e contra toda e qualquer perda, passivos, despesas , danos e custos, 
incluindo honorários de advogados razoáveis e custas judiciais, decorrentes ou resultantes do uso do Site e 
qualquer violação desses Termos. Se o utilizador provocar uma interrupção técnica do Site ou os sistemas 
que transmitem o Site (s) para você ou outros, você concorda em ser responsável por toda e quaisquer 
perdas, passivos, despesas, danos e custos, incluindo honorários advocatícios razoáveis e custas judiciais, 
decorrentes ou resultante dessa perturbação. A Empresa reserva-se o direito, por sua própria custa, de 
assumir defesa exclusiva e controlo de qualquer assunto sujeito a indemnização pelo utilizador e, nesse caso, 
o utilizador concorda em cooperar com a Empresa na defesa de tal assunto. 

 

20. Jurisdição e Lei Aplicável. As leis do Estado da Carolina do Norte (exceto as disposições relativas a 
conflitos de lei) regem estes Termos e seu uso do Site (s), e, exceto conforme estabelecido na Política de 
Privacidade, você consentir irrevogavelmente para a jurisdição dos tribunais Condado de Mecklenburg, 
Carolina do Norte para qualquer ação decorrente ou relacionada a estes Termos. A critério exclusivo da 
Empresa, pode exigir que você envie quaisquer disputas decorrentes do uso desses Termos ou do Site(s), 
incluindo disputas decorrentes ou relativas à sua interpretação, violação, invalidez, não desempenho ou 
rescisão, à final e arbitragem vinculativa as Regras de Arbitragem da Associação Americana de Arbitragem 
aplicando as leis do Estado da Carolina do Norte. QUALQUER CAUSA DE AÇÃO OU ALEGAÇÃO DE 
QUE POSSA TER DECORRENTE OU RELACIONADA COM ESTES TERMOS OU COM O SITE(S) 
DEVE SER INICIADA DENTRO DE UM (1) ANO APÓS O INÍCIO DA CAUSA DA AÇÃO, CASO 
CONTRÁRIO, TAL CAUSA DE AÇÃO OU REIVINDICAÇÃO É PERMANENTE BARRADA. 
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21. Acordo inteiro e admissibilidade. Estes Termos e quaisquer políticas ou regras operacionais publicadas 
no Site constituem todo o acordo e entendimento entre o utilizador e a Empresa com relação ao assunto e 
substituir todas as comunicações e propostas anteriores ou contemporâneas, se verbal ou escrito, entre as 
partes no que diz respeito a esse assunto. Uma versão impressa destes Termos será admissível em processos 
judiciais ou administrativos com base ou relacionado s à utilização do Site e sujeito às mesmas condições 
que outros documentos e registos comerciais originalmente gerados e mantidos em forma impressa. 

 

22. Renúncia e divisibilidade Nenhuma renúncia pela Empresa de qualquer termo ou condição estabelecida 
nestes Termos deve ser considerada uma renúncia adicional ou contínua de tal termo ou condição ou uma 
renúncia de qualquer outro termo ou condição, e qualquer falha da Empresa para afirmar um direito ou estas 
Condições não constituirá uma isenção de tal direito ou disposição. Se qualquer disposição deste acordo for 
ilegal, nula ou inexequível, as disposições remanescentes destes Termos permanecerão em vigor. 

 

23. Exportação. Determinado software ou outros materiais ("Software") que o utilizador pode transferir do 
Site(s) da Empresa pode estar ainda mais sujeito a Controlos de Exportação dos Estados Unidos. Nenhum 
software do Site da Empresa pode ser transferido ou exportado ao contrário de qualquer lei de exportação 
aplicável, incluindo, entre outros, quaisquer proibições aplicáveis contra transferência ou exportação da 
seguinte forma: (a) para (ou para um nacional ou residente de) Cuba, Irão, Iraque, Líbia, Coreia do Norte, 
Síria ou qualquer outro país para o qual os Estados Unidos tenham embargado mercadorias; ou (b) qualquer 
pessoa na lista de cidadãos especialmente designados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ao 
transferir ou usar o Software transferido do Site(s) da Empresa, o utilizador concorda em respeitar as leis, 
regras e regulamentos aplicáveis - incluindo, mas não limitado à Lei de Administração de Exportação e à Lei 
de Controlo de Exportação de Armas - e confirma e garante que não transferirá, por transmissão eletrónica 
ou não, este Software para um estrangeiro ou um destino estrangeiro em violação da lei. 

 

24. Empreiteiros independentes; Sem relação com a Agência. Nenhuma agência, parceria, joint venture, 
empregado-empregador ou franchisador-franchisado destina-se, nem deve nada aqui ser interpretado ou 
interpretado ou criar, expressamente ou por implicação, destes Termos. 

 

25. Contacte-nos Todos os avisos de alegações de violação de direitos de autor devem ser enviados para o 
agente de direitos de autor acima. 
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Todos os outros comentários, comentários, pedidos de suporte técnico e outras comunicações relacionadas 
com o Site(s) devem ser direcionados para: Diversey, Inc. Attn: Departamento Jurídico 1300 Altura Road, 
Suite 125 Fort Mill, Carolina do Sul 29708 privacy@diversey.com 

 

Termos diversos e condições termos de utilização do Site 

Última atualização: 19 de janeiro de 2018 


