Avisos Legais

O acesso e a utilização deste site são exclusivamente permitidos de acordo com os termos e
condições aqui transcritos e em conformidade com a Lei.

Mediador de seguros inscrito em 27.01.2007, no registo do ISP-Instituto de Seguros de Port

Copyright / Propriedade Intelectual
O Direito de Propriedade intelectual sobre o site athenas.pt, assim como os seus conteúdos e
informação pertence à
Athenas
Seguros
.
Todo o direito de propriedade intelectual sobre o texto, imagens, som, software e outros
conteúdos do site pertencem à
Athenas Seguros
. É permitida a pesquisa no site
athenas.pt
e a reprodução de excertos através de impressão, download para o disco ou distribuição para
outras pessoas, mas em todos os casos para fins não comerciais. Apenas é permitido o uso
dos conteúdos do site para fins pessoais. Nenhuma parte do site poderá ser reproduzida com a
finalidade de ser comercializada ou distribuída para fins comerciais, igualmente também não
poderá ser modificada ou incorporada em qualquer outro trabalho, publicação ou site tanto no
formato electrónico, como transferência para qualquer outro site. A
Athenas Seguros
, ao permitir o acesso ao seu site não está a conceder qualquer licença ou direitos.

Conteúdo do Site
A Athenas Seguros não poderá ser responsável por qualquer perda ou dano que advenham
da utilização ou acesso a este site. A
Athenas Seguros reserva-se o
direito de realizar alterações e correcções ao site quando considerar apropriado e sem
pré-aviso.
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Sites relacionados
O site athenas.pt pode conter ligações (denominados de hyperlinks ou links), que dão a
possibilidade de acesso a outros sites na internet. Estes sites são da propriedade e gestão de
terceiros. A
Athenas Seguros apenas oferece a possibilidade de aceder a
esses sites, contudo, não têm qualquer responsabilidade sobre os conteúdos dos mesmos nem
sobre qualquer informação contida nestes.

Política de Privacidade e Protecção de Dados
Orientada pelos princípios legais em vigor para a área da privacidade e protecção dos dados
pessoais, designadamente a Lei 67/98 de 26 de Outubro, a Athenas Seguros , estabelece o
seguinte compromisso de privacidade:

A Athenas Seguros , garante a salvaguarda do Direito à protecção dos dados, que sejam
prestados voluntariamente e autorizados pelo utilizador, os quais serão tratados
confidencialmente, nos termos da legislação Nacional e Comunitária em vigor.
Os dados constantes da presente base, destinam-se a ser utilizados pelos clientes da Athenas
Seguros
com o objectivo de consultar e alterar a informação referente aos seus contratos, bem como de
produtos e serviços disponibilizados pela
Athenas Seguros
.
Os dados recolhidos e constantes da presente base são processados e armazenados
informaticamente e destinam-se a ser utilizados nas relações contratuais entre a Athenas
Seguros
e
seus clientes.
São responsáveis pelo tratamento dos dados constantes da presente base, a área de Sistemas
de Informação da Athenas Seguros.
A Athenas Seguros está empenhada em proteger os dados pessoais dos utilizadores deste
site. Quando nos fornecer os seus dados pessoais, estará a consentir que a
Athenas Seguros
possa utilizar essa informação na forma e nos pressupostos descritos nas presentes notas e no
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próprio site. Por outro lado, o titular dos dados pessoais tem o direito de, em qualquer altura,
ter acesso e rectificar os seus dados . Para tal, basta enviar um e-mail ou qualquer outra
questão ou comentário relacionados com o uso dos seus dados pessoais para o e-mail:
jpdiniz@athenas.pt
. O envio dos seus dados pessoais poderá ser utilizado pela
Athenas Seguros
, exceptuando o caso em que se oponha a esta condição, podendo ser utilizado nas situações
descritas no site e em situações como: utilização promocional relacionada com os nossos
serviços (envio de newsletter, oferta de produtos ou serviços). Por imposição legal ou ordem
judicial podemos ser obrigados a divulgar os seus dados.

Exclusão de Responsabilidade
A Athenas Seguros rejeita qualquer responsabilidade por quaisquer danos directos ou
indirectos, incluindo lucros cessantes que, por qualquer forma, resultem, nomeadamente:
- de qualquer defeito ou vírus ou do mau funcionamento do equipamento ou de qualquer
outro software, em consequência do acesso a este website ou do uso do mesmo;
- da informação constante neste website ou que através dele possa ser obtida;
- da intercepção, modificação ou uso incorrecto da informação transmitida para a Athenas
Seguros
ou para si, do funcionamento ou indisponibilidade deste website, do uso incorrecto deste
website, da perda de dados, da recolha ou uso de qualquer software disponibilizado por este
website;
- de reclamações de terceiros relacionadas com o uso deste website.

A exclusão de responsabilidade abrange também os colaboradores da Athenas Seguros.

Lei Aplicável
Este site e a presente Informação Legal serão regidos pela lei portuguesa e serão interpretados
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de acordo com a mesma. Os litígios decorrentes da presente Informação Legal ou com ela
relacionados serão dirimidos pelos tribunais portugueses com expressa renúncia a quaisquer
outros.
Em caso de discrepância ou diferença na interpretação das versões em várias línguas da
presente Informação Legal, a versão escrita na língua portuguesa prevalecerá.

Outro tipo de informações que podemos recolher
Já terá ouvido falar de "cookies" que são ficheiros ou excertos de informação que são
armazenados pelo seu browser no disco duro do computador. Quando regressar ao nosso site,
o servidor (que guarda os conteúdos do nosso site) reconhece as suas visitas anteriores e
verifica as informações pessoais que deixou nessas "cookies". A maioria dos browsers está
preparada para aceitar "cookies". Mas se preferir, pode programar o seu para rejeitar "cookies"
ou para o alertar quando estas estão a ser enviadas. A recusa de "cookies" no site que está a
visitar, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a certas áreas do site ou de receber
informação personalizada. Estamos permanentemente a tentar melhorar os nossos web sites,
por essa razão medimos a eficácia da nossa presença através dos conteúdos que são
visitados. A informação sobre o seu computador como a morada IP (um número que é atribuído
ao seu computador cada vez que navega na internet) e o tipo de browser e sistema operativo
que utiliza poderão ser recolhidos. Serve apenas para garantir que os nossos sites apresentam
uma boa experiência de navegação para os visitantes e que são um eficaz recurso de
informação (dados não pessoais).

Segurança de informação
Tomamos as devidas precauções para manter os seus dados pessoais confidenciais.
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