AVISOS LEGAIS

no caso da contratualização dos nossos serviços ou quando
voluntariamente se inscreva como membro ou para receber

Mário Martins – Atelier de Arquitectura, Lda. (MMA) agradece a

notícias nossas / “Newsletter”.

sua visita a este website e o seu interesse pelo nosso trabalho.

Qualquer informação fornecida pelo utilizador não será vendida,

Apresenta-se de seguida os nossos avisos legais.

alugada ou partilhada com terceiros. Não sendo isto aplicado
no caso necessário de partilha da mesma informação com as
empresas associadas, a fim de fornecer serviços que tenham sido
requisitados ou comprados.

DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE
Ao aceder e utilizar o nosso website o utilizador reconhece ter

REGISTO DE NEWSLETTER

lido e compreendido os termos e conteúdo das condições neste
documento e aceitar todas as leis e regras aplicadas. Em caso de

Ao tornar-se membro do presente site através do seu registo

discordância com os presentes termos não utilize este website.

pessoal, poderá ocasionalmente receber uma e-newsletter por

Todo o conteúdo deste website apresenta-se com o propósito de

via email, com notícias, informação de serviços e apresentação

expor apenas informação geral. Para qualquer questão ou mais

de novos trabalhos, etc. Tendo a possibilidade de cancelar a sua

informações poderá contactarnos.

subscrição da nossa Newsletter para o não recebimento dessa

Toda a informação disponível neste website é fornecida por Mário

informação, simplesmente respondendo ao email enviado com

Martins – Atelier de Arquitectura, Lda. e / ou empresas associadas,

o texto “Cancelar Subscrição”.

que providenciam serviços para a MMA, tentando garantir a
melhor qualidade e a atualização da informação disponível
para qualquer utilizador que visite o nosso website. Contudo,
não é possível fornecer garantias de qualquer tipo, expressas

ENDEREÇO IP

ou implícitas, acerca da integridade, precisão, exatidão,
confiabilidade, adequação ou disponibilidade a respeito do

Ao aceder ao nosso website o seu endereço de Protocolo de

website ou informação, produtos, serviços ou outros. Para garantia

Internet (IP) será divulgado, estando normalmente associado

de informação contacte-nos diretamente através dos nossos

com o local de onde acede à Internet, tal como o seu Serviço

contactos.

Fornecedor de Internet, a sua empresa ou de qualquer outro local

A MMA não assumirá responsabilidade por qualquer perda ou

de onde esteja a aceder ao nosso website. No caso de recepção do

dano mesmo que indireto, perda consequencial, danos surgidos

seu endereço de IP poderemos usá-lo de modo a ajudar-nos

decorrentes da perda de dados ou lucros conectados diretamente

a diagnosticar problemas com o nosso servidor, reunir

ou indiretamente com o uso deste website por qualquer dos

informações demográficas gerais e administrar o nosso Website.

nossos utilizadores. No caso de indisponibilidade temporária do
website devido a problemas técnicos exteriores ao nosso controlo
ou de força maior não se assumirá qualquer responsabilidade.
Qualquer informação apresentada neste website é alvo de

DIREITOS DE AUTOR

mudança sem aviso prévio ou notificações.
Todo o conteúdo do nosso website, incluindo imagens,
vídeos, textos e outros pertencem a Mário Martins – Atelier de
Arquitectura, Lda. sendo protegido pela Lei de Direitos de Autor.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O seu uso, distribuição, transmissão, reprodução, cópia, alteração,
venda ou qualquer outro uso, para fins comerciais ou não, sem

Toda a informação fornecida será sempre garantida a sua

aviso prévio e permissão escrita de Mário Martins – Atelier de

confidencialidade, sem divulgação a terceiros. A nossa Política

Arquitectura, Lda. é estritamente proibido, reservando-nos

de Privacidade Online foi estabelecida cuidadosamente para

o direito de usar os nossos direitos legais para agir contra o

salvaguardar a sua informação pessoal, para mais detalhes ler a

utilizador que não cumpra com tais limitações e faça o uso não

informação detalhada a baixo.

autorizado do conteúdo do nosso website.
Em caso de qualquer questão relacionada com a nossa Política
de Privacidade, por favor contacte-nos através do seguinte email:

RECOLHA E USO DE INFORMAÇÃO

dpo@mariomartins.com

O acesso geral ao nosso website não inclui restrições no qual
poderá pesquisar de forma anónima. A nossa empresa, e/ou

© Mário Martins – Atelier de Arquitectura, Lda. – todos os direitos

empresas associadas, apenas recolherá a sua informação pessoal

reservados

