Termos e Condições de Serviço
Por favor, leia atentamente este documento antes da utilização do nosso serviço. Os Termos
e Condições de Serviço estabelecem os termos em que o Serviço é prestado pelo
Portaldecasamentos.pt, e definem as regras de comparticipação das entidades/ pessoas
inscritas nesse serviço enquanto utilizadores dos mesmos disponibilizados pelo prestador
através das páginas web do Portaldecasamentos.pt.
Em caso de dúvida acerca da interpretação dos presentes Termos e Condições de Serviço,
não hesite em contactar-nos através do correio eletrónico suporte@portaldecasamentos.pt.

1 Significado de Termos
No âmbito dos presentes Termos e Condições de Serviço, os termos identificados nesta
cláusula terão o seguinte significado:











“Cliente” - significa a pessoa, singular, maior de dezoito anos que pretende organizar um
evento, que aceita os presentes Termos e Condições de Serviço para efetuar um registo
grátis na Área de Clientes do Portaldecasamentos.pt;
“Fornecedor” - significa a entidade coletiva, ou a pessoa, profissional do setor, aqui
representada pelo Fornecedor que aceita os presentes Termos e Condições de Serviço
para efetuar um registo grátis na Área Empresas do Portaldecasamentos.pt;
“Utilizador” – significa um Cliente ou Fornecedor que esteja registado no
Portaldecasamentos.pt;
"Registo" – significa o processo através do qual uma pessoa, singular, maior de dezoito
anos pode tornar-se Utilizador ou Fornecedor do Portaldecasamentos.pt;
“Serviço”
–
Conjuntos
de
serviços
proporcionados
pela
plataforma
do
Portaldecasamentos.pt;
"Conta" – Camada aplicacional do Serviço Potaldecasamentos.pt, com agregados de
informação relacionados com o Fornecedor ou com o Utilizador, carregados por estes no
Portaldecasamentos.pt;
“Página Web” – Página web do Portaldecasamentos.pt;

2 Condições Gerais
2.1 Objeto
Os Termos e Condições Gerais do controlam o acesso ao Portaldecasamentos.pt bem como o
uso do Serviço disponibilizado por este. A finalidade do Portaldecasamentos.pt é facilitar a
organização de casamentos por parte dos casais, disponibilizando informações e permitindo
a fácil comunicação com os profissionais associados a casamentos.
O Portaldecasamentos.pt possibilita a criação de pontes diretas entre os casais e os
fornecedores e, ao mesmo tempo, direciona os potenciais Clientes (casais) para os
Fornecedores, oferecendo aos casais uma ferramenta simples e fácil de utilizar para a
organização e celebração de um casamento. O Serviço permite, ainda, dar ênfase aos
Fornecedores que pretendam subscrever um dos nossos pacotes que inclui destaque e maior
publicidade no Portaldecasamentos.pt.
O Fórum do Portaldecasamentos.pt é um Serviço de apoio à organização de casamentos. Este
permite interação entre os Clientes possibilitando a estes um maior conhecimento da
organização de casamentos. A interação é realizada através de mensagens, comentários,
opiniões
podendo,
ainda,
trocar
impressões
sobre
serviços
publicitados
no
Portaldecasamentos.pt.
O Utilizador reconhece que, por diversas razões, não é possível assegurar que o Serviço
funcione 100% do tempo, contudo, o Portaldecasamentos.pt fará todos possíveis para que o
seu funcionamento seja o mais eficiente possível. No entanto, para efeitos de segurança,
manutenção ou capacidade de processamento dos pedidos de todos os Utilizadores será
necessário realizar breves anomalias e suspensão passageira dos serviços do
Portaldecasamentos.pt.

Além disso, o Portaldecasamentos.pt fará todos os possíveis para que a informação
apresentada não contenha erros tipográficos, sendo que serão rapidamente corrigidos
sempre que estes ocorram.
Todas as informações sobre preço, serviços, especificações e ações promocionais poderão ser
alterados a qualquer momento pelo Portaldecasamentos.pt.

2.2 Serviço
O Serviço do Portaldecasamentos.pt consiste na disponibilização de uma plataforma que
permite ao Fornecedor, gerir por via eletrónica os seus serviços e ao Cliente visualizar todos
os serviços disponibilizados pelos Fornecedores bem como gerir os seus eventos a partir da
área X da “Minha Conta”.
Para efeitos de Registo, o Cliente/ Fornecedor solicita o seu nome, um endereço de correio
eletrónico válido e outras informações que sejam solicitadas no formulário.
Depois deste processo, o Fornecedor dispõe de acesso ilimitado à plataforma sendo que,
poderá optar por aumentar a visibilidade da sua empresa através da subscrição de pacotes
disponibilizados pelo Portaldecasamentos.pt. Ao subscrever um pacote deverá indicar a sua
periocidade e a forma de pagamento.
O Cliente dispõe, de acesso ilimitado a todos os serviços disponibilizados pela
Portaldecasamentos.pt, podendo contactar qualquer um dos Fornecedores apresentados e
gerir a organização dos seus eventos.
A utilização do Fórum é apenas possível para Utilizadores registados no
Portaldecasamentos.pt, isto é, para os Clientes que pretendam recorrer a uma ferramenta de
auxílio à planificação e gestão de um evento pessoal e aos Fornecedores que tenham uma
página web no Portaldecasamentos.pt. O objetivo deste meio de comunicação entre os
Utilizadores é, exclusivamente, um apoio para os Clientes, para que possam tirar dúvidas em
relação a qualquer questão sobre a organização de um evento bem como discussão de ideias
para a execução do mesmo. Os profissionais do setor, os Fornecedores, não terão a
possibilidade de promover os seus serviços, produtos, atividades ou promoções.

2.3 Obrigações do Cliente
Na utilização do Portaldecasamentos.pt, o Utilizador compromete-se a não adotar
comportamentos que infrinjam a ordem jurídica vigente ou que lesem, de alguma forma,
interesses ou posições dos restantes Utilizadores, assim como do Portaldecasamentos.pt,
obrigando-se ainda a não perturbar ou degradar a qualidade desses serviços. Entre outras,
são expressamente proibidas as seguintes atuações:













Envio de mensagens, comentários ou anúncios de produtos ou serviços ilícitos ou de
conteúdo publicitário, violento, provocativo, ofensivo, racista, profano, obsceno,
suscetível de violar a privacidade ou outros direitos de terceiros ou que, de qualquer
forma, possa afetar negativamente o Portaldecasamentos.pt;
Prática de spamming concorrencial, pelo envio de mensagens ou comentários
promovendo serviços iguais ou similares aos prestados pelos Fornecedores ou para
qualquer outro fim comercial, publicitário ou ilícito;
Prática de spamming, pelo envio de mensagens ou comentários em quantidade superior
à esperada pelos limites de razoabilidade na troca de mensagens derivada da utilização
normal das funcionalidades do Portaldecasamentos.pt;
Obter acesso a localizações do Portaldecasamentos.pt para as quais não estão têm
permissão;
Restringir ou inibir a utilização e acesso a algum serviço do Portaldecasamentos.pt por
parte de outros Utilizadores;
Criar ou introduzir vírus no Portaldecasamentos.pt ou programas que coloquem em risco
a segurança do mesmo;
Sobrecarregar o funcionamento com pedidos ou software de forma a prejudicar o
funcionamento do Portaldecasamentos.pt;
Finjam passar-se por membros da equipa do Portaldecasamentos.pt ou por outro
Utilizador e que assim, de alguma forma, possam tirar partido da situação;
Qualquer intenção de venda, promoção e distribuição de serviços ou produtos de
qualquer Fornecedor que esteja no Portaldecasamentos.pt ou fora deste. Além disso, é

proibida a promoção de outras atividades profissionais, nomeadamente, relacionadas
com a própria atividade de qualquer Utilizador.
O Utilizador compromete-se a observar todos os procedimentos indicados pelo
Portaldecasamentos.pt para a correta utilização do Serviço e a pautar a sua atuação por
elevados padrões de seriedade, prestando apenas informações verdadeiras e atualizadas.
O Utilizador assume o risco próprio pela utilização deste Serviço. O Serviço é prestado “tal
como está” e “conforme disponível”.
É expressamente proibido utilizar ferramentas manuais ou automatizadas para recolher
informação do Portaldecasamentos.pt, ou obter acesso não autorizado ao mesmo ou a
qualquer conta ou computador conectado a este. Isto inclui, informação sobre a própria
página web, como gráficos, imagens ou programas de cálculo, informações sobre outros
serviços, ofertas ou promoções disponíveis no Portaldecasamentos.pt ou através do mesmo.
No caso de o Utilizador violar a Lei ou algum dos Termos e Condições Gerais aqui descritos, o
Portaldecasamentos.pt não é obrigado a atuar, mas reserva-se ao direito de bloquear o
acesso a conteúdos indevidos ou de os remover, e de optar pela imediata restrição ou
suspensão temporária da prestação do Serviço ou pela imediata e definitiva cessação dessa
prestação e rescindir o respetivo contrato.
No caso de se verificarem quaisquer reivindicações ou reclamações de Terceiros ou de um
Utilizador ao Portaldecasamentos.pt, referentes ao comportamento de outro Utilizador no
âmbito da utilização do Serviço, o Portaldecasamentos.pt poderá questionar o Utilizador
sobre as alegações apresentadas. O Portaldecasamentos.pt irá avaliar caso a caso, e poderá
tomar as medidas que achar necessário para repor a normalidade. Poderão ser imputados
custos ao(s) Cliente(s) envolvidos. Caso se verifiquem as ocorrências descritas, o Utilizador
assume a inteira responsabilidade pela sua resolução, exonerando o Portaldecasamentos.pt
de quaisquer obrigações ou indemnizações perante os reclamantes. O Utilizador
responsabiliza-se ainda por reembolsar o Portaldecasamentos.pt por todos os pagamentos ou
despesas que este tenha sido obrigado a efetuar por causa das devidas reclamações.
O Utilizador é responsável pelo conteúdo e atividade da sua conta assim como dos seus
dados de acesso ao Serviço e ao Fórum, isto é, a conta do Utilizador é pessoal e
intransmissível.
O Utilizador deverá sempre assegurar o fornecimento de todos os elementos necessários à
confirmação da sua identidade, sempre que solicitado pelo Portaldecasamentos.pt.
O Utilizador declara que entende e concorda, sem exceções que o Portaldecasamentos.pt não
pode ser responsabilizado, sequer por negligência, por quaisquer danos diretos, indiretos,
acidentais, especiais, consequenciais ou danos exemplares, incluindo mas não limitados a:
danos por lucros cessantes, boa-fé, uso indevido, dados ou outras perdas intangíveis (mesmo
que o Portaldecasamentos.pt tenha sido avisado da possibilidade de tais danos), resultantes
da sua utilização do Portaldecasamentos.pt, Serviço, ou produtos de terceiros que acedam a
dados através do Portaldecasamentos.pt.
O Utilizador reconhece que os dados que circulam na Internet não estão protegidos contra o
acesso, a utilização e a interceção indevidas e que a comunicação de nomes de Utilizadores
ou senhas de acesso ou de qualquer outra informação confidencial será efetuada sob a
inteira responsabilidade do Utilizador.
O Utilizador obriga-se a manter a senha de acesso ao Portaldecasamentos.pt confidencial e
não poderá usar uma identificação de acesso de que não seja titular. O Utilizador assume
toda a responsabilidade pelas operações efetuadas através da utilização desse dado, ainda
que por terceiros, com ou sem a sua autorização, assumindo ainda a responsabilidade pela
não divulgação da senha de acesso.
O Utilizador não pode reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou explorar qualquer
parte do Portaldocasamentos.pt, uso deste último, ou o acesso ao mesmo sem a permissão
expressa por escrito pelo Portaldecasamentos.pt sob pena de incorrer em responsabilidade
civil e criminal.

O Utilizador deve adotar medidas preventivas e dotar-se de garantias de segurança, de forma
a evitar a transmissão de qualquer vírus ou worms ou qualquer código de natureza
destrutiva.
O Portaldecasamentos.pt reserva-se no direito de alterar ou apagar qualquer comentário ou
mensagem que não estejam de acordo com as obrigações do Utilizador. Além disso, reserva o
direito de suspender/ apagar qualquer Utilizador que viole as Condições Gerias aqui
descritas.

2.4 Obrigações na Inserção de Conteúdos no
Portaldecasamentos.pt
O Utilizador é o responsável pelo conteúdo que publica em todas áreas do
Portaldecasamentos.pt. O Fornecedor responsabilizar-se-á por avaliar as publicações dos
Clientes nos seus anúncios. A credibilidade do conteúdo publicado pelo Utilizador fica a cargo
de quem fornece esse serviço (Fornecedor). O Portaldecasamentos.pt não controla o
conteúdo publicado, nem tem nenhuma obrigação de modificar ou apagar qualquer material
em alguma das áreas onde o Utilizador pode comentar ou publicar. No entanto, o
Portaldecasamentos.pt reserva-se no direito de o fazer caso verifique que o conteúdo
publicado não está de acordo com estas condições.
O Utilizador está ciente e concorda que qualquer ação ou omissão realizada por um dos
nossos representantes para impedir, restringir ou regular o conteúdo publicado, ou para
implementar outras medidas de execução contra qualquer conteúdo, conduta ou potencial
violação dos Termos e Condições Gerias é realizada de boa-fé, e concorda que nem o
Portaldecasamentos.pt, nem os seus representantes devem ser responsabilizados pelo
Utilizador ou Terceiros de qualquer ação ou omissão de prevenir, restringir ou regular o
conteúdo, ou para implementar outras medidas contra qualquer conteúdo, conduta ou
potencial violação destes Termos e Condições Gerais.
Ao nível dos comentários, mensagens ou outros conteúdos, o Cliente não pode postar algo
que:









Use uma linguagem com conteúdo comercial, publicitário, propagandístico ou partidário
ou obsceno;
Seja ofensivo a nível racial ou étnico que infrinja qualquer terceiro;
Infrinja terceiros;
Seja difamatório para com outro Utilizador, seja Fornecedor ou Cliente;
Encoraja a conduta criminal;
Contenha informação, fraudulenta, ilegal, ofensiva, abusiva ou discriminatória;
Promova serviços ou negócios que não estejam no Portaldecasamentos.pt;
Contenha vírus ou outro tipo malware que prejudique o funcionamento da plataforma;

2.5 Responsabilidades do Portaldecasamentos.pt
O Portaldecasamentos.pt possui adequados níveis de segurança, contudo não será
responsável por quaisquer prejuízos sofridos pelo Utilizador e/ou Terceiros, em virtude de
interrupções, erros e suspensões de comunicações que tenham origem em fatores fora do
seu controlo, nomeadamente, quaisquer deficiências ou falhas provocadas pela rede de
comunicações ou serviços de comunicações prestados por terceiros, pelo sistema
informático, pelos modems, pelo software de ligação ou eventuais vírus informáticos ou
decorrentes do descarregamento através de ficheiros infetados ou contendo vírus ou outras
propriedades que possam afetar o equipamento do Utilizador. Se por algum motivo de erro
de acesso ao Portaldecasamentos.pt houver impossibilidade de prestação do Serviço, o
Portaldecasamentos.pt não será responsável por eventuais prejuízos.
O Portaldecasamentos.pt não será responsável por quaisquer perdas ou danos causados por
utilizações abusivas do Serviço que lhe não sejam diretamente imputáveis a título de dolo ou
culpa grave.
As consultas de dados e informação efetuadas no âmbito deste serviço presumem-se
efetuadas pelo Utilizador, declinando o Portaldecasamentos.pt de qualquer responsabilidade
decorrente a utilização abusiva ou fraudulenta das informações obtidas.

O Portaldecasamentos.pt não é responsável pelos prejuízos ou danos decorrentes do
incumprimento ou cumprimento defeituoso do Serviço quando tal não lhe seja direta ou
indiretamente imputável a título de dolo ou culpa grave, não se responsabilizando
designadamente:





Por erros, omissões ou outras imprecisões relativos às informações disponibilizadas
através do Serviço;
Danos causados por culpa do Utilizador ou de Terceiros, incluindo as violações da
propriedade intelectual;
Pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso que resulte do cumprimento de decisões
judiciais ou de autoridades administrativas;
Pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso que resulte da ocorrência de situações
de força maior, ou seja, situações de natureza extraordinária ou imprevisível, exteriores
ao Portaldecasamentos.pt e que pela mesma não possam ser controladas, tais como
incêndios, cortes de energia, explosões, guerras, tumultos, insurreições civis, decisões
governamentais, greves, terramotos, inundações ou outros cataclismos naturais ou
outras situações não controláveis pelo Portaldecasamentos.pt que impeçam ou
prejudiquem o cumprimento das obrigações assumidas;

O Portaldecasamentos.pt não garante que o serviço seja fornecido de forma interrupta, seja
seguro, sem erros ou funcione de forma infinita, nem que a qualidade dos serviços obtidos
através do Portaldecasamentos.pt preencha qualquer expectativa do Utilizador em relação ao
mesmo. Além disso, nenhum conselho ou informação quer oral ou escrita, obtida pelo
Utilizador ou através dos serviços criará qualquer garantia que não esteja expressa nestas
condições gerais.
O Utilizador aceita que o Portaldecasamentos.pt não possa, de forma nenhuma, ser
responsabilizada por qualquer dano, incluindo, dados, conteúdos ou quaisquer outras perdas,
(mesmo que tenha sido previamente avisado pelo Utilizador sobre a possibilidade da
ocorrência desses danos), resultantes do uso ou da impossibilidade de uso do
Portaldecasamentos.pt, da dificuldade de obtenção de qualquer substituto de serviços e do
acesso ou modificação não autorizada a bases de dados pessoais.

2.6 Responsabilidade e difusão de conteúdos, dados e/ou
informação dos Clientes
O Portaldecasamentos.pt reserva-se no direito de utilizar e difundir os dados e conteúdos
publicados pelo Utilizador no Portaldecasamentos.pt.
O Utilizador autoriza o Portaldecasamentos.pt a alterar e adaptar os conteúdos inseridos pelo
Utilizador com o objetivo de melhorar a qualidade do mesmo e/ou adaptar ao ambiente
gráfico do Serviço.
A autenticação da identidade dos Utilizadores bem como a veracidade, vigência e
exaustividade dos dados que estes fornecem deles próprios e/ ou dos serviços que
representam não são da responsabilidade do Portaldecasamentos.pt. Neste sentido, não
asseguramos que qualquer informação ou dados facultados ao Portaldecasamentos.pt sejam
reais e estejam de acordo com as condições atuais do serviço que o Utilizador nos facultou.
A utilização que o Utilizador faz dos serviços não são da responsabilidade do
Portaldecasamentos.pt. Este não garante que os Utilizadores os usem de acordo com os
Termos e Condições Gerais aqui representados.
O Portaldecasamentos.pt reserva-se no direito de limitar, total ou parcialmente, o acesso a
determinados serviços por parte de algum Utilizador, assim como de cancelar, bloquear ou
eliminar conteúdos recorrendo à utilização de ferramentas tecnológicas adequadas caso
tenha conhecimento efetivo de que a atividade ou a informação armazenada é ilícita ou que
lesa bens ou direitos de um Terceiro.

2.7 Links para outros Websites
O nosso Serviço pode conter links para páginas web de Terceiros, ou serviços que não são
controlados pelo Portaldecasamentos.pt.

Portaldecasamentos.pt não tem controlo nem assume qualquer responsabilidade sobre o
conteúdo, políticas de privacidade ou práticas presentes em qualquer página web ou serviços
de Terceiros.
Além disso, o Utilizador concorda que o Portaldecasamentos.pt não será responsável, direta
ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas causadas, ou alegadamente causadas, pela
conexão ou uso de conteúdo ou serviços disponíveis nessas pagina web ou serviços.

2.8 Alterações
O Portaldecasamentos.pt reserva-se no direito de modificar ou alterar, sem aviso prévio,
estes Termos e Condições Gerais pelo que é aconselhável que o Utilizador leia com atenção
todos os textos inseridos nos mesmos.
Além das alterações nos Termos e Condições Gerais, o Portaldecasamentos.pt reserva-se no
direito de modificar e alterar o aspeto da página web, nomeadamente, o ambiente gráfico, os
textos e toda a restante informação que está presente no Portaldecasamentos.pt.
O Portaldecasamentos.pt poderá ainda proceder a descontinuidades temporárias e
modificações no Serviço, decorrentes de correções de problemas de software,
aperfeiçoamento de funcionalidades/ configurações, melhorias gerais, ou mesmo versões
completamente novas do serviço, com o intuito de melhorar a prestação do mesmo, visando
assim a máxima satisfação e benefício para o Utilizador. O Portaldecasamentos.pt não será
responsável para com o Utilizador nem quaisquer Terceiros por quaisquer danos que possam
resultar ou advir de uma cessação ou suspensão da conta e/ou acesso do Utilizador ao
Serviço.

2.9 Pagamentos, Faturação e Cobrança
O pagamento das faturas do Utilizador, através do depósito direto na conta do
Portaldecasamentos.pt ou através de transferência bancária, deverá ser efetuado de forma
antecipada em relação ao período do serviço requisitado. É da responsabilidade do Utilizador
notificar o Portaldecasamentos.pt através do envio do comprovativo de pagamento, com o
respetivo número de fatura e/ou nome do serviço requerido.
Caso não seja acusada a receção do comprovativo de pagamento do respetivo serviço
requerido, não é possível aferir a liquidação do mesmo, causando a suspensão ou a não
renovação do serviço.
O atraso do Utilizador no pagamento total ou parcial, por um período superior a 15 dias após
o envio da respetiva fatura, reserva o direito ao Portaldecasamentos.pt de suspender o
acesso ao Serviço, podendo mesmo causar a anulação do serviço contratado.
Neste caso, em caso de mora do pagamento de um serviço ao abrigo das presentes
condições, o Portaldecasamentos.pt cobrará sobre essas quantias e pelo período de duração
da mora, os juros à taxa legal numa próxima emissão de fatura.
Após a suspensão do Serviço e, se no prazo de 15 dias o respetivo pagamento ainda não
estiver liquidado, o Portaldecasamentos.pt reserva o direito de apagar a conta e os
respetivos serviços ainda ativos do Utilizador do Portaldecasamentos.pt.
A aquisição de um serviço não gratuito comprova que o Utilizador está de acordo com as
condições supra.
O Portaldecasamentos.pt reserva-se no direito de modificar, sem aviso prévio, a tabela de
preços em vigor.

2.10 Copyright, ou direitos autorais, e marcas registradas
O Portaldecasamentos.pt detém os direitos de autor sobre todo o conteúdo integral deste
Serviço, nomeadamente, imagens, sons, gráficos, textos e as restantes informações
presentes no mesmo, com exceção dos conteúdos fornecidos por Fornecedores que se
encontrem identificados como tal.

2.11 Cancelamento do Serviço
A contratação de serviços exibidos no Portaldecasamentos.pt são por um período certo
determinado. Caso o Utilizador decida suspender ou cancelar um serviço adquirido antes do
fim do prazo contratado, não obterá qualquer reembolso do valor pago.

2.12 Legislação Aplicável e Jurisdição
As presentes Condições Gerais de Uso e o resto das condições legais da página web serão
regidas pela legislação portuguesa. Para todas as questões que se possam levantar ou ações
exercidas e derivadas da prestação dos serviços e conteúdos do Portaldecasamentos.pt e
sobre a sua interpretação, aplicação, cumprimento ou incumprimento do aqui estabelecido,
Portaldecasamentos.pt e o Utilizador, com renúncia expressa a qualquer outro foro que possa
corresponder-lhes, submetem-se à jurisdição dos Julgados e Tribunais da cidade do Porto.

3 Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial
O Portaldecasamentos.pt é um website registado e o Serviço prestado pelo próprio site é da
responsabilidade do Portaldecasamentos.pt.
O Utilizador reconhece que o Portaldecasamentos.pt contém informação confidencial e está
protegido pelos direitos de autor e conexos, propriedade industrial e demais legislação
aplicável.
O Utilizador reconhece que qualquer conteúdo que esteja nos textos, ambiente gráfico,
imagens, bases de dados, logotipos, marcas e nos restantes locais, está protegido pelas leis
relativas a direitos de autor e direitos conexos, pelas leis relativas a propriedade industrial e
outras leis de proteção de propriedade, pelo que qualquer utilização desses conteúdos
apenas poderá ocorrer ao abrigo de autorização expressa dos respetivos titulares.
O Utilizador compromete-se a respeitar na íntegra os direitos a que se refere o parágrafo
anterior, designadamente abstendo-se de praticar quaisquer atos que possam violar a lei ou
os referidos direitos, tais como reprodução, transmissão, adaptação, tradução, modificação,
ou qualquer outra exploração de todo ou parte do conteúdo desta página, efetuada de
qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico, mecânico ou a colocação à disposição do
público desses conteúdos ou quaisquer outros atos não autorizados que tenham por objeto
os mesmos conteúdos.
O
Utilizador
responsabiliza-se,
totalmente,
pelos
conteúdos
fornecidos
ao
Portaldecasamentos.pt, afirmando que nenhum deles viola, de forma nenhuma, direitos de
propriedade industrial ou intelectual, ou de qualquer outra índole, de terceiros, não
delegando para o Portaldecasamentos.pt qualquer reclamação relacionada com este âmbito,
efetuada por qualquer terceiro e assumindo totalmente a responsabilidade por estes factos.
Além disso, é da exclusiva responsabilidade do Utilizador, a legitimidade dos direitos de
propriedade intelectual ou industrial dos conteúdos fornecidos ao Portaldecasamentos.pt, não
sendo da responsabilidade deste último qualquer reclamação de Terceiros.
O Portaldecasamentos.pt autoriza o Utilizador publicitar de forma gratuita os seus logotipos,
marcas e conteúdos do Portaldecasamentos.pt bem como redes sociais em que o
Portaldecasamentos.pt esteja presente, identificando sempre a fonte dos mesmos. Por sua
vez, o Utilizador também autoriza de forma gratuita o Portaldecasamentos.pt a publicitar os
seus logos, marcas e conteúdos fornecidos ao Portaldecasamentos.pt para a prestação dos
serviços contratados.
Se, de alguma forma, o Utilizador ou um Terceiro considerar que se produziu uma violação
dos
seus
legítimos
direitos
pela
introdução
de
determinado
conteúdo
no
Portaldecasamentos.pt, deverá notificar este último por escrito de tal facto, indicando (i) os
dados pessoais que identifiquem o interessado titular dos direitos supostamente infringidos,
caso a reclamação seja apresentada por um Terceiro diferente do interessado, deverá indicar
a representação que ostenta; (ii) quais os conteúdos protegidos pelos direitos de propriedade
intelectual e a respetiva página web; (iii) a acreditação da existência, titularidade e vigência
dos citados direitos de propriedade intelectual; (iv) a declaração onde o interessado se
responsabiliza pela veracidade dos dados e informação disponibilizados na notificação
referida.

A
reclamação
deverá
seguir
reclamacoes@portaldecasamentos.pt.

por

escrito

(morada)

ou

para

4 Política de Proteção de Dados
4.1 Direito de Informação
O Utilizador deverá informar os dados de carácter pessoal e/ou profissional que lhe sejam
requeridos para efeitos de registo no Portaldecasamentos.pt. Através da página web, o
Portaldecasamentos.pt recolhe os dados de forma adequada, pertinente e não excessiva para
uma determinada finalidade, explícita e legítima, pelo que, em nenhum caso, serão utilizados
meios fraudulentos, desleais ou ilícitos.
Por conseguinte, o Portaldecasamentos.pt garante o cumprimento da Lei Orgânica 15/1999,
de 13 de Dezembro, de Proteção de Dados de Carácter Pessoal. Esta tem como objetivo
garantir e proteger, no que respeita ao tratamento de dados pessoais, as liberdades públicas
e os direitos fundamentais das pessoas físicas, e, em especial, da sua honra e intimidade
pessoal e familiar.
O registo no Portaldecasamentos.pt é realizado através do preenchimento de um formulário
online. Entre os Dados Pessoais e outras informações que podemos recolher encontram-se:








Nome (Fornecedor ou Cliente);
Dados da Empresa (Fornecedor);
Endereço residencial e/ou comercial;
Data de Nascimento;
Cartão de Cidadão;
Contactos;
Endereço de correio eletrónico;

Através do registo pelo Portaldecasamentos.pt, receberá no correio eletrónico inserido no
registo os dados necessários para a conclusão do mesmo no Portaldecasamentos.pt.
De referir que os dados assinalados com (*) são de carácter obrigatório.
Para se registar no Fórum, o Utilizador tem estar registado no Portaldecasamentos.pt,
apresentar idade igual ou superior a 18 anos e ficará com um nome de utilizador e uma
palavra-passe intransmissível à sua escolha. Estes dados terão de ser validados pelo
Portaldecasamentos.pt antes de proceder ao acesso ao Fórum.
Para que os serviços prestados sejam executados, o Portaldecasamentos.pt informa-o da
existência de um ficheiro em que são armazenados os dados fornecidos pelo Utilizador,
cumprindo as obrigações legais que sejam exigíveis ao mesmo, de acordo com o
estabelecido na legislação de proteção de dados de carácter pessoal.
Em relação ao referido ficheiro, o Utilizador poderá exercer por escrito os direitos de acesso,
retificação, cancelamento e oposição destes dados de acordo com a Lei 15/1999, de 13 de
Dezembro de Proteção de Dados de Carácter Pessoal e legislação complementar.
O Utilizador declara aceitar expressamente a presente Política de Proteção de Dados em
relação a todos os dados que fornecer ao Portaldecasamentos.pt, independentemente da
forma como estes tenham sido fornecidos.

4.2 Finalidade
Esta Política de Privacidade surge porque pretendemos dar a conhecer aos nossos
Utilizadores as regras gerais de privacidade e tratamento dos seus dados pessoais, que
recolhemos e tratamos no estrito respeito e cumprimento da Lei de Proteção de Dados
Pessoais. Os dados dos Utilizadores facultados ao Portaldecasamentos.pt são armazenados
com as seguintes finalidades:




Oferecer aos Clientes um registo no Portaldecasamentos.pt através do preenchimento de
formulário que inclui, entre outros, o contacto, os dados do Cliente e a data da
celebração do eventos;
Permitir aos Fornecedores publicitar os seus serviços e/ou produtos relacionados com a
organização de casamentos, através do preenchimento de um formulário que inclui,










entre outros, contacto, setor de atividade, características, fotografias, localização e
descrição do(s) serviço(s) e/ou produto(s);
Permitir aos Clientes filtrar as suas preferências consoante o setor de atividade,
localização, preço e características relevantes do serviço pretendido.
Facilitar o contacto entre os Fornecedores, que apresentam o seu Serviço no
Portaldecasamentos.pt e os Clientes que pretendem adquirir esse tipo de serviços. Este
contacto poderá correio eletrónico ou por contacto telefónico;
Criação e participação no Fórum do Portaldecasamentos.pt;
Disponibilizar informação sobre a celebração de eventos e sobre os serviços associados a
estes;
Disponibilizar o serviço de na planificação de eventos. Através deste, é possível
simplificar as pesquisas por localização e seleção de fornecedores para a organização do
casamento. Este serviço poderá ser utilizado através do contacto telefónico dos
Utilizadores para o Portaldecasamentos.pt e, através destes, são requisitados pedidos de
informação sobre os Fornecedores sugeridos a este último, com o seu consentimento
expresso.
Envio de comunicações eletrónicas promocionais e informativas sobre serviços prestados
por empresas com as quais o Portaldecasamentos.pt tenha acordos comerciais,
associados ao setor dos casamentos e com as necessidades ou interesses que os noivos
possam ter durante o processo de organização de tal evento.

4.3 Caráter obrigatório ou facultativo da informação fornecida
pelo Cliente e veracidade dos dados
O Utilizador deverá informar os dados de carácter pessoal que lhe sejam requeridos para
efeitos de registo no Portaldecasamentos.pt. Além destes, os todos os campos marcados com
(*) no formulário de registo de um novo Utilizador são indispensáveis para o efeito, não
havendo obrigatoriedade de preenchimento nos campos restantes.
O Utilizador declara que os dados fornecidos ao Portaldecasamentos.pt são verídicos e
consente que os seus dados pessoais e qualquer dado fornecido sejam tratados de forma
automatizada ou manual.
O Utilizador afirma que toda a informação pessoal disponibilizada é verdadeira e que se
encontra atualizada. Este é o único responsável por comunicar qualquer modificação dos
mesmos sendo também responsável por qualquer informação falsa e dos possíveis prejuízos
que possa causar ao Portaldecasamentos.pt e/ou a Terceiros.

4.4 Segurança
O Portaldecasamentos.pt adotou as medidas de segurança de proteção de dados de carácter
pessoal legalmente previstas, estabelecendo os meios e medidas técnicas e organizativas
necessárias para evitar a alteração, perda, má utilização, tratamento e acesso não
autorizado ou roubo dos mesmos, tendo em conta o avanço da tecnologia. Não obstante,
dever-se-á ter em conta que estas medidas, no que se refere à Internet, devido à sua
natureza e carácter global, não são inexpugnáveis. Tudo isto em conformidade com o
estabelecido no Real Decreto 1720/2007, de 21 de Dezembro, pelo que se aprova o
Regulamento de Desenvolvimento da Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, de proteção
de dados de carácter pessoal e outros procedimentos de controlo para a segurança dos
sistemas de informação.

4.5 Consentimento do Cliente
Ao concluir o registo no Portaldecasamentos.pt, o Utilizador responsabiliza-se por ter lido e
aceite os Termos e Condições Gerias do Portaldecasamentos.pt e outorga a sua autorização
para o tratamento dos seus dados pessoais inseridos no momento do registo ou
proporcionados através de qualquer outro mecanismo diferente aos formulários disponíveis
no Portaldecasamentos.pt, conforme as finalidades informadas e serviços prestados pelo
mesmo.
Assim, o Utilizador autoriza que o seu perfil registado no Portaldecasamentos.pt, onde
contém informações e fotografias, estejam disponíveis tanto para os outros Utilizadores do
Serviço, bem como a todos os usuários da internet e ainda, consente a cessão dos seus
dados a outros Utilizadores do Portaldecasamentos.pt para que encontrem outros Utilizadores
interessados nestes.

4.6 Comunicações Eletrónicas
O registo de um novo Utilizador no Portaldecasamentos.pt, constitui, também, a adesão a
nossa newsletter de forma a estar sempre atualizado sobre os serviços que estão presentes
Portaldecasamentos.pt bem como notícias, informações e atualizações sobre temas
relacionados com a organização de eventos. Esta adesão automática aquando do registo no
Portaldecasamentos.pt poderá ser alterada através da consulta da sua conta retirando a
opção “ Receber Notificações”.
Além das notificações, o Utilizador consente a receção de comunicações eletrónicas e
informativos sobre os serviços que tenham subscrições com o Portaldecasamentos.pt ou que
possuam acordos comerciais associados a este último e que possam ser do interesse dos
noivos durante o planeamento e organização de um casamento.

4.7 Direito de Acesso, Retificação e Cancelamento de Dados
Através do acesso à sua página no Portaldecasamtos.pt, o Utilizador poderá, a qualquer
altura consultar a sua informação, podendo atualizá-la, corrigi-la, caso os dados não estejam
corretos, ou até mesmo cancelar a respetiva conta do Portaldecasamentos.pt. No caso de ter
problemas para a efetivação online, bem como para qualquer tipo de dúvida ou controvérsia
respeitante à nossa política de proteção de dados poderá dirigir-se à Ajuda do
Portaldecasamentos.pt ou enviar correio eletrónico para suporte@portaldecasamentos.pt.
O tratamento dos dados, bem como o envio de comunicações comerciais realizadas por
meios eletrónicos, estão em conformidade com a Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro,
de Proteção de Dados de Caráter Pessoal (B.O.E. de 14 de dezembro de 1999 e à Lei
34/2002, de 11 de julho, de serviços da Sociedade de Informação e de Comércio Eletrónico
(B.O.E. de 12 de julho de 2002) e a normativa que as desenvolvem.

4.8 Modificação da presente Política de Proteção de Dados
O Portaldecasamentos.pt reserva-se no direito de modificar a sua política de proteção de
dados em qualquer momento, com o objetivo de a adaptar a novidades legislativas e de
cumprir com as mesmas.

4.9 Legislação aplicável
A presente Política de Proteção de Dados e restantes Condições Legais regem-se na sua
totalidade pela lei Portuguesa.

