
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Os utilizadores deste síto Internet podemz coplar e utilizar gratultamzente lnformzaõees contdas emz

www.ferrelradoaientejo.pt  para  uso  pessoai  ou  púbilco  desde  que  não  tenhamz  fnaildades

iucratvas ou ofenslvas. Todavla$ semzpre que o utilizador se slrva de conteúdos do síto deverá

referlr a fonte de lnformzaõão (Fonte: www.ferrelradoaientejo.pt).

A lnformzaõão do síto www.ferrelradoaientejo.pt não pode ser aiterada ou dlstorclda$ decilnando a

Câmzara Munlclpai de Ferrelra do Aientejo quaiquer responsablildade peio uso lndevldo do seu

conteúdo. 

Para  a  utilizaõão  do  síto$  a  Câmzara  Munlclpai  de  Ferrelra  do  Aientejo  não  exlge  quaiquer

lnformzaõão ao utilizador exceto quando o reglsto é essenclai para os propósltos deciarados.

LINKS

Os ilnks apresentados no síto www.ferrelradoaientejo.pt são fornecldos apenas por utildade. A

Câmzara Munlclpai de Ferrelra do Aientejo não se responsabliliza peia veracldade e peia quaildade

dos conteúdos apresentados nos “ilnks” externos a este síto. A Câmzara Munlclpai de Ferrelra do

Aientejo  não  exerce  quaiquer  controio  nos  conteúdos$  produtos  e  servlõos  oferecldos  por

tercelros.

REGISTO DE UTILIZADORES

Aigumzas  áreas  deste  síto encontramz-se acessívels  apenas  através  do reglsto  do utilizador.  Os

eiemzentos  de  lnformzaõão  pessoai  ou  outros  dados  recoihldos  através  do  reglsto  destnamz-se

exciuslvamzente a uso admzlnlstratvo e lnformzátco no âmzblto estrlto dos servlõos soilcltados peio

utilizador através do síto. 

O utilizador comzpromzete-se a fornecer à autarqula lnformzaõão de reglsto rlgorosa e comzpieta e a

notfcar  qualsquer  aiteraõees  a  essas  lnformzaõees  através  do  contacto  geraimcmz-ferrelra-

aientejo.pt. 
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A autarqula comzpromzete-se a respeltar a ieglsiaõão emz vlgor sobre proteõão de dados pessoals e a

não ceder$ sob quaiquer formza ou condlõão$ esta lnformzaõão a entdades tercelras. 

A autarqula comzpromzete-se$ alnda$ a adotar as mzedldas de seguranõa necessárlas para garantr a

saivaguarda dos dados pessoals dos utilizadores contra a sua eventuai utilizaõão abuslva ou contra

o acesso não autorlizado.

Quando autorlizada$ a autarqula pode envlar lnformzaõão reievante e específca para cada utilizador$

sobre novldades e servlõos$ através da sua área pessoai.

LEI APLICÁVEL

O síto www.ferrelradoaientejo.pt rege-se peia Lel Portuguesa.


