
 

 

 

Condições de Utilização 
 
www.safescan.com (“o sítio web”) é um sítio web da sociedade limitada Safescan B.V. (“Safescan B.V.”) 
estabelecida em Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 nos Países Baixos e com endereço e-mail 
info@safescan.com. Ao visitar o sítio web, assume-se que tenha lido e aceite as seguintes condições de 
utilização (“Condições de Utilização”). Se não estiver de acordo com as Condições de Utilização, não deve 
visitar nem utilizar este sítio web. 
 
1 O conteúdo do sítio web, bem como as Condições de Utilização, podem ser alterados a qualquer 
momento pela Safescan B.V., sem que se tenha de fazer qualquer comunicação a este respeito. 
 
2 Safescan B.V. não pode garantir que o sítio web não contém informações erróneas. Não podem ser 
conferidos direitos às informações no sítio web. Qualquer utilização que seja feita das informações no sítio 
web ficam a seu próprio risco. Safescan B.V. não é responsável por danos que tenham surgido ou possam 
surgir por consequência da utilização (in)direta das informações contidas neste sítio web. 
 
3 Informações pessoais fornecidas ou recolhidas através ou em relação com este sítio web só poderão 
ser utilizadas de acordo com a Política de Privacidade da Safescan B.V., tal como publicada neste sítio web. 
 
4 O descarregamento ou a obtenção de material, seja de que forma for, através da utilização deste sítio 
web, é feita por sua conta própria e a seu próprio risco. Quaisquer danos ao seu sistema informático ou 
perdas de dados resultantes do descarregamento de semelhantes materiais, são da sua própria 
responsabilidade. 
 
5 Tanto o layout como o a realização gráfica do sítio web, bem como as informações, os textos, as 
imagens, os logótipos, as fotografias e as ilustrações que aí constam, são protegidos por direitos de 
propriedade intelectual, entre os quais, mas não limitado a, os direitos de autor. Estes direitos de 
propriedade intelectual são detidos pela Safescan B.V.. Sem autorização por escrito da Safescan B.V. não é 
permitido armazenar sítio web ou qualquer parte do mesmo, ou utilizá-lo para uso próprio, publicação, 
multiplicação e/ou framing.   
 
6 O direito de nome comercial e o direito de marca sobre o nome Safescan, bem como o direito de 
marca do logótipo Safescan são detidos pela Solid Control Holding B.V. A utilização do nome Safescan e do 
logótipo Safescan é exclusivamente reservado à Solid Control Holding B.V., as suas sociedades do grupo e 
os titulares da licença. Sem a autorização por escrito da Solid Control B.V., é expressamente proibido 
utilizar o nome comercial e de marca Safescan e/ou o logótipo Safescan. 
 
7 Às Condições de Utilização é aplicável o direito holandês. Eventuais litígios resultantes da utilização 
do sítio web e/ou das informações daí recolhidas só podem ser apresentadas ao juiz competente da cidade 
de Haia (Países Baixos). 
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