Declaração
INTRODUÇÃO
Ao aceder, percorrer e/ou usar esta página, o utilizador aceita os respectivos
termos e condições, que se aplicam a todo e qualquer acesso à mesma. A
toda a informação contida nesta página fica assegurada a explícita reserva de
direitos, inerente à aceitação dos termos e condições desta Declaração. O
conteúdo desta página não assegura quaisquer direitos ao utilizador. Não
podem ser imputadas, nem à HEMPEL A/S nem a qualquer das suas
associadas e/ou afiliadas, quaisquer responsabilidades que derivem da
informação contida nesta página ou de outras páginas acessíveis por seu
intermédio, ou que com ela se relacionem.
A informação, gráficos, imagens e outros elementos disponíveis estão sujeitos
a alteração sem aviso prévio.
Embora esta página seja regularmente actualizada, os dados nela contidos
poderão estar incompletos, desactualizados ou incorrectos, pelo que se
recomenda o contacto directo com a associada do Grupo Hempel em Portugal
( HEMPEL (Portugal), Lda., telefones: 212 351 022 / 212 352 326; fax: 212
352 292, e-mail: sales-pt@hempel.com), antes de serem tomadas quaisquer
medidas com base nas informações contidas nesta página.
Tais informações devem ser consideradas apenas como meramente
indicativas e nunca tomadas por propostas específicas ou ofertas firmes.
Todas as transacções comerciais com a nossa empresa, HEMPEL (Portugal),
Lda., estão estão sujeitas às nossas Condições Gerais de Venda, Entrega e
Assistência.
Marcas comerciais / marcas registadas
A denominação HEMPEL A/S, assim como quaisquer outras denominações,
marcas ou logotipos que aparecem nesta página, relacionados com os
produtos fornecidos e os serviços prestados por esta empresa e/ou pelas
suas associadas e/ou afiliadas são marcas comerciais ou marcas registadas
que pertencem à HEMPEL A/S e/ou às suas associadas e/ou afiliadas.
Reserva de direitos
Fica expressamente proibida, seja por que forma for, a cópia, modificação ou
incorporação noutros textos de toda ou parte da informação, gráficos,
imagens e outros elementos contidos nesta página, com as seguintes
excepções:
(1) Impressão e/ou transferência de extractos da informação, gráficos,
imagens e outros elementos contidos nesta página para fins de utilização
meramente informativa e não comercial pelo utilizador ou pela organização a
que pertença;

(2) Cópia (incluindo-se a remessa por correio electrónico) da informação,
gráficos, imagens e outros elementos contidos nesta página com a finalidade
de os enviar a terceiros para utilização meramente informativa e não
comercial, desde que (i) se declare por escrito que a HEMPEL A/S é a fonte
de tais elementos, e (ii) se informe por escrito os terceiros a quem esses
elementos são cedidos de que os mesmos estão sujeitos aos termos e
condições desta Declaração; e
(3) Impressão e/ou transferência de extractos, e/ou cópia (incluindo-se a
remessa por correio electrónico) da informação, gráficos, imagens e outros
elementos contidos nesta página para serem usados com fins educativos,
desde que tenha sido previamente solicitada à HEMPEL A/S, e concedida, a
devida autorização.
Repúdio de responsabilidades
A HEMPEL A/S reserva para si todos os direitos relativamente à informação,
gráficos, imagens e outros elementos contidos nesta página.
Não poderá ser imputada à HEMPEL A/S nem a qualquer das suas
associadas e/ou afiliadas qualquer responsabilidade pelas informações,
gráficos, imagens e outros elementos contidos nesta página, nem tal, a
coberto das leis vigentes, pode ser inferido, já que tais elementos foram
compilados pela HEMPEL A/S, apenas para fins informativos, em boa fé e no
melhor do seu conhecimento.
A HEMPEL A/S, assim como todas as suas associadas e/ou afiliadas,
declinam, até ao limite máximo permitido por lei, quaisquer responsabilidades
quanto a quaisquer alegações, pedidos de indemnização, compromissos,
obrigações, deveres, termos e condições (expressos ou implícitos, que
derivem de forma contratual, estatutária ou qualquer outra, incluindo actos de
negligência por parte da HEMPEL A/S ou das suas associadas e/ou afiliadas,
seus empregados ou agentes), relativamente às informações, gráficos,
imagens e outros elementos constantes nesta página. Em particular, nem a
HEMPEL A/S nem nenhuma das suas associadas ou afiliadas serão
responsabilizadas por quaisquer consequências (incluindo perdas especiais,
indirectas, consequenciais ou outras, e quer sejam contratuais, resultantes de
negligência ou por qualquer forma delituosas) que possam advir do uso das
informações, gráficos, imagens e outros elementos constantes nesta página,
ou que com eles se possam relacionar.
Privacidade
Recolha e utilização de elementos sobre o Utilizador
A Hempel dispõe, para uso estatístico, de programas informáticos que
produzem resumos estatísticos destinados a medir o tráfego na rede, a
deteminar especificações técnicas, a avaliar o desempenho do sistema e a
identificar as áreas de possíveis problemas.

Contudo, só são recolhidos dados pessoais (como, por exemplo, o nome e o
endereço electrónico) dos visitantes que se inscrevem como assinantes da
Newsletter.
A Hempel não vende, não negoceia, não troca nem, por outro qualquer meio,
disponibiliza a terceiros quaisquer elementos de identificação pessoal, a não
ser quando devidamente autorizada e para um determinado fim específico.
Ligações a páginas de terceiros (hiperligações)
As ligações a páginas de terceiros, que aparecem nesta página, são referidas
apenas para comodidade e conveniência do utilizador e não são controladas
pela HEMPELA/S nem por qualquer das suas associadas e/ou afiliadas. Em
particular, a disponibilização destas ligações a terceiros não significa que a
HEMPEL A/S dê de qualquer forma preferência às páginas desses terceiros,
ou que advogue a qualidade das mesmas ou dos produtos e/ou serviços
nelas constantes ou acessíveis por seu intermédio.
Nem a HEMPEL A/S nem qualquer das suas associadas e/ou afiliadas
poderão ser responsabilizadas no que toca ao conteúdo das páginas de
terceiros acessíveis através de ligações existentes nesta página, ou
existentes noutras páginas com ligações a esta.
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