Termos e Condições de Serviço
Informação Contida na Página Web
A informação contida nestas páginas Web não é vinculativa e é disponibilizada
unicamente para fins informativos. Tem caráter somente informativo e não representa
propostas, tal como descrito na regulamentação legal aplicável. Para mais informações
e termos contratuais, dirija-se ao revendedor ou representante competente. Nenhum
contrato relativo aos presentes artigos poderá ser baseado nas informações contidas
nestas páginas Web. A informação contida nestas páginas Web, assim como os
produtos ou as prestações de serviços nelas descritas, poderão ser modificados ou
atualizados pela Gres Panaria Portugal, S.A. (GPP,SA) a qualquer momento, sem
comunicação prévia. Salvo quando expressamente mencionado, as páginas Web
da GPP,SA, não contêm qualquer garantia ou informação, explícita ou implícita, das
quais possa vir a ser responsabilizada.
A GPP,SA, declina toda a responsabilidade referente às suas páginas Web. A
responsabilidade relativa a danos ou perdas, diretas ou indiretas, pedidos de
indemnização e/ou danos consequentes de qualquer natureza, seja qual for a base
legal, sofridos em resultado do acesso ou utilização das páginas Web, em particular
toda a contaminação no seu computador através de vírus, estão excluídos.
A existência e o cumprimento de obrigações e a responsabilidade da GPP,SA pelos
produtos e serviços da GPP,SA, são regidos caso a caso, exclusivamente pelo respetivo
acordo contratual em conjunto com a versão em vigor das Condições Gerais de Venda
da GPP,SA incluída no catálogo geral em vigor.

Privacidade
Em 27 de Abril de 2016 foi publicado pelo Parlamento Europeu um novo regulamento
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos seus
dados pessoais e à livre circulação desses dados, designado com Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados (REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO). Este Regulamento entra em vigor no dia 25 de Maio de
2018 e revoga a Diretiva 95/46/CE para a proteção dos dados pessoais.

A Gres Panaria Portugal, SA, doravante designada como GPP,SA, assume o
compromisso de cumprir com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e com
todas as normas nacionais e regulamentações europeias aplicáveis no contexto da
Proteção de Dados e da Privacidade.

A GPP,SA está empenhada em proteger os direitos, liberdades e garantias das pessoas
singulares visitantes deste website e utilizadores dos serviços aqui disponibilizados,
aqui designadas como Titulares dos Dados, no tratamento seguro dos seus dados
pessoais, de acordo com todas as suas obrigações legais.

Disponibilidade dos produtos em todo o mundo

Esta página Web poderá conter informação acerca de produtos da GPP,SA que ainda
não se encontram disponíveis no seu país. A presença de tal informação nesta página
Web não implica a intenção por parte da GPP,SA de comunicar que o produto virá a

estar disponível em todo o mundo. Por favor contacte o seu revendedor ou
representante da GPP,SA, para obter mais informações acerca dos planos futuros para
produtos ainda não disponíveis

Marcas Registadas e Direitos de autor
As marcas registadas e os logótipos ("trademarks") patentes nestas páginas Web são
propriedade da GPP,SA. Nenhuma das informações contidas nestas páginas Web,
poderá ser interpretada como concedendo licenças ou permissões de utilização das
marcas registadas. Para esse fim, é exigido o expresso consentimento da GPP,SA. É
estritamente proibido utilizar, sem permissão, estas marcas registadas. A GPP,SA, fará
valer os seus direitos de propriedade intelectual em todo o mundo, em conformidade
com a legislação aplicável a cada caso.
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