
Condições de Acesso e Política de Confidencialidade 
O disposto em seguida constitui as Condições de Acesso e os Termos do Contrato celebrado entre si (O "UTILIZADOR") e a 
UNIVERSAL MOTORS, SA (“UNIVERSAL MOTORS”). Ao utilizar ou ao navegar nesta página de Internet, confirma que leu, 
compreendeu e que concorda com estas condições de acesso e cumprirá todas as disposições legais aplicáveis. Caso não concorde 
com estas condições de acesso, não utilize esta página de Internet. A UNIVERSAL MOTORS reserva-se o direito de alterar estas 
condições periodicamente. Deverá ler estas condições regularmente. 
 

1. Informação contida na Página Web 
 

Este website é disponibilizado com o objectivo de fornecer informação geral sobre a UNIVERSAL MOTORS e sobre os 
produtos e serviços disponibilizados pela empresa. A informação contida nestas páginas Web não é vinculativa e é 
disponibilizada, unicamente para fins informativos, não representando publicidade, propostas ou mesmo aconselhamento. 
O conteúdo deste site informativo é apresentado com o máximo cuidado, no entanto, a UNIVERSAL MOTORS, declina 
qualquer responsabilidade, por quaisquer danos, que poderão ocorrer relacionados com a informação contida no mesmo. A 
UNIVERSAL MOTORS reserva o direito de modificar a qualquer momento e sem necessidade de comunicação prévia, a 
configuração e apresentação do seu website. 
A UNIVERSAL MOTORS autoriza a descarga e armazenamento temporário do conteúdo deste site, para efeitos de 
visualização num computador pessoal. A reprodução, armazenamento permanente ou retransmissão do conteúdo deste 
website são expressamente proibidos sem a autorização prévia e por escrito da UNIVERSAL MOTORS. 
Todos os direitos relativos a este site são da titularidade exclusiva da UNIVERSAL MOTORS. 
A responsabilidade relativa a danos ou perdas, directas ou indirectas, 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. 

 
2. Direitos de autor e de propriedade industrial 

 
São propriedade da UNIVERSAL MOTORS, os conteúdos desta Página de Internet, nomeadamente as marcas registadas, 
símbolos, imagens e logótipo identificando a UNIVERSAL MOTORS. O conteúdo desta Página de Internet é protegido pelas 
leis nacionais e pelos tratados internacionais sobre direitos de autor. A UNIVERSAL MOTORS autoriza a descarga e 
armazenamento temporário do conteúdo deste site, para efeitos de visualização num computador pessoal.  
A reprodução, distribuição, modificação, remoção, armazenamento permanente ou retransmissão do conteúdo deste 
website são expressamente proibidos sem a autorização prévia e por escrito da UNIVERSAL MOTORS. 
Todos os direitos relativos a este site são da titularidade exclusiva da UNIVERSAL MOTORS. 
 
3. Ligações a páginas de internet de terceiros 

 
Para tornar mais fácil aos utilizadores o acesso a informações adicionais, a UNIVERSAL MOTORS tem links para sites externos. 
A UNIVERSAL MOTORS não tem qualquer influência sobre o desenvolvimento dos sites ligados a este e, portanto, não 
assume qualquer responsabilidade pelas informações lá prestadas. 
 
4. Ligação à página de internet da UNIVERSAL MOTORS 

Caso deseje ligar-se à nossa Página de Internet para fins comerciais, por favor, envie-nos o seu pedido por correio electrónico 
para dpo@universal Motors.pt. 

5. Política de confidencialidade 

A Política de confidencialidade adoptada pela UNIVERSAL MOTORS baseia-se nos princípios de: 

 não utilizar informação de terceiros sem a sua autorização, embora possa utilizar endereços electrónicos fornecidos 
por si, com o intuito de responder a uma comunicação ou pedido seu; 

 colocar à sua disposição os meios para que possa gerir e controlar a informação que nos foi fornecida; 
 prover recursos para nos comunicar as suas preocupações, no que diz respeito à política de confidencialidade da 

UNIVERSAL MOTORS.  

 
A seu pedido, tem o direito de receber, a informação arquivada acerca dos seus dados pessoais. Também lhe é dado o direito 
dos seus dados serem corrigidos, bloqueados ou apagados. Em caso de dúvida, por favor contacte a UNIVERSAL MOTORS 
através do e-mail dpo@universal Motors.pt 

 
 
 
Nossa política de cookies 
A UNIVERSAL MOTORS está empenhada em garantir que sua privacidade esteja protegida e que cumpre com as suas 
obrigações ao abrigo da Lei de Protecção de Dados.  
Quando visita a nossa página, a informação pode ser guardada no seu computador na forma de cookies. Estes servem 
unicamente, para optimizar a utilização do site. Poderá sempre optar por não aceitar estes cookies nas definições de 
navegação do browser utilizado. Contudo, neste caso, algumas funções podem não ficar disponíveis. 



Se utilizar o website da UNIVERSAL MOTORS e tiver permitido a ativação de cookies nas suas configurações do browser, para 
nós, isso significa que pretende usufruir ao máximo do nosso website, aceitando a utilização de cookies aqui descrita e 
outras tecnologias. 

 
 

Recolha e tratamento de dados 
A UNIVERSAL MOTORS arquiva unicamente dados pessoais, relativos aos utilizadores das suas páginas Web, quando 
previamente autorizada por estes.  
Os únicos dados recolhidos, dizem respeito à data e hora da visita, às páginas consultadas, o nome do fornecedor do acesso 
à Internet e a página Web a partir da qual o utilizador acedeu às páginas Web da UNIVERSAL MOTORS. A UNIVERSAL 
MOTORS utiliza esta informação, para medir a actividade das suas páginas, para elaborar estatísticas e para melhorar os 
serviços e as informações colocadas à disposição nas páginas Web. Os dados pessoais relativos aos utilizadores que o 
permitirem, são unicamente usados para processamento de inquéritos ou finalidade para a qual foi dada autorização, em 
concordância com a legislação aplicável de protecção de dados. A UNIVERSAL MOTORS, jamais cederá tal tipo de dados a 
outras empresas para seu uso independente.  
Quando se regista no nosso site, recolhemos as informações que optar por preencher nos formulários do site e reunimos 
esta informação para que possamos processar os seus pedidos e administrar eficientemente a informação, bem como utilizá-
la para desenvolver e aprimorar os nossos serviços. 

 
 
 
 
 
 
 


