Bem-vindo à Animapolis


Termos e condições de utilização
A Animapolis® é uma marca da Homens e Métodos - Formação Profissional e
Desenvolvimento Organizacional Lda., que se foca no marketing, comunicação digital e
atividades de conceção, desenvolvimento, modificação, teste e assistência a programas
informáticos.


- Este website é propriedade da Animapolis, sita na Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires,
nº 54, 4715 -385 BRAGA, com o NIF 505092875. Esse mesmo website passará a ser referido
adiante como "site".


- Ao utilizar o site animapolis.pt ou qualquer um dos seus serviços está a aceitar o
conhecimento e cumprimento das presentes Condições de Utilização.


- O objetivo do presente site é oferecer informação geral sobre a Animapolis e sobre os
nossos serviços e atividades. 


- A animapolis.pt não pode garantir a exatidão ou integridade da informação, nem que a
informação cumpra com todos os seus requisitos.


- A recolha de emails realizada online ocorrerá de acordo com as mais estritas regras de
segurança e, a animapolis.pt, compromete-se a adotar as medidas de segurança
necessárias para garantir a salvaguarda dos emails contra a sua eventual utilização
abusiva.


- Cabe à animapolis.pt, gerir o design, layout e disposição de toda a informação,
conteúdos e materiais no Portal, pelo que podemos, a qualquer altura, atualizar,
modificar ou eliminar quaisquer conteúdos, serviços, opções ou funcionalidades, bem
como modificar a sua apresentação e configuração e alterar os respetivos URLs.


- O site foi desenvolvido a pensar nos interesses dos nossos utilizadores. No entanto, não
podemos garantir que este, ou qualquer canal, serviço ou funcionalidade disponível no
mesmo, vá de encontro a quaisquer necessidades e expectativas que tenha ou que sirva
os seus fins específicos.


- No site, cada um dos seus canais e serviços nele disponíveis, a sua estrutura, a seleção,
organização e apresentação do seu conteúdo, incluindo as suas funcionalidades e o
software utilizado no mesmo, bem como as marcas e logótipos nele apresentados, são
propriedade exclusiva da animapolis.pt ou das entidades ou pessoas que autorizaram a
esta a respetiva utilização.


- Todo o conteúdo disponível em animapolis.pt é propriedade desta e, não se autoriza, de
maneira alguma, a reprodução ou o uso de direitos de propriedade intelectual
apresentados em animapolis.pt para fim diferente de navegação usual da rede internet.

www.animapolis.pt | info@animapolis.pt
Homens e Métodos ltd. | Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, 54 | 4715-385 Braga | (+351) 914 210 900 | 302 070 542

Serviços 


A animapolis.pt, presta serviços na área de web design, programação para a web, web
marketing e design gráfico, comunicação digital, serviços de assistência técnica,
podendo estes ser manutenção, atualizações, alojamento, e outros serviços de
manutenção e programação de software web.

Os serviços acordados consideram-se iniciados aquando a adjudicação do projeto, ou
conforme programação acordada previamente com o cliente.


A animapolis.pt e seus clientes, comprometem-se a guardar confidencialidade de todos
os contactos estabelecidos entre si, por qualquer meio.

O Cliente reconhece que os serviços prestados pela animapolis.pt dependem de diversos
fatores, nomeadamente, os serviços de alojamento, utilização e disponibilização por parte
de entidades terceiras.


O cliente reconhece que não deve disponibilizar ou transmitir, propositada ou
negligentemente, qualquer tipo de material que contenha ou possa conter vírus, worms,
defeitos, cavalos de Tróia ou outro item ou códigos informáticos, ficheiros ou programas
que sejam suscetíveis de interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer
equipamento ou sistema informático (hardware ou software) ou equipamento de
telecomunicações.


O cliente reconhece que não deve disponibilizar nem enviar informação que saiba ou
desconfie ser falsa ou enganosa.


O cliente reconhece que não deve disponibilizar conteúdos que violem direitos de
terceiros, quaisquer que sejam, nomeadamente direitos de personalidade de terceiros,
como sejam o direito à imagem e à reserva da vida privada (por exemplo, fotografias de
amigos seus que eles não tenham autorizado a circular na Internet).


O Cliente reconhece ser o único e exclusivo responsável pelas atividades executadas
através do seu website, desde o momento em que a animapolis.pt, fornece todos os
dados de acesso (acesso ao código/CPANEL, acesso ao backoffice, código de acesso ao
domínio, acesso às contas de e-mail e entre outos). No caso de haver alterações de
preços, o Cliente será informado. O aviso prévio é de 30 (trinta) dias, antes da entrada em
vigor dos novos preços.


A reinstalação dos serviços em consequência do cancelamento por incumprimento do
Contrato por parte do Cliente, será assegurado quando a situação de incumprimento for
regularizada e todos os montantes devidos à animapolis.pt forem regularizados, de
acordo com a tabela em vigor.


www.animapolis.pt | info@animapolis.pt
Homens e Métodos ltd. | Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, 54 | 4715-385 Braga | (+351) 914 210 900 | 302 070 542

