TERMOS DE UTILIZAÇÃO DO WEBSITE PLAYCE
O presente website foi criado, pertence e é operado por:
•

MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A., com sede na Av. Fontes
Pereira de Melo, nº 40, 1069-300 Lisboa, com o capital social de €10.000.000,00,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de
matrícula e de identificação de pessoa coletiva 504615947.

•

NOS COMUNICAÇÕES, S.A., com sede na Rua Actor António Silva, n.º 9, Campo
Grande, 1600-404 Lisboa, com o capital social de € 576.326.759,00, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de
identificação de pessoa coletiva 502604751.

•

VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A., com sede na Av. D. João II,
nº 36, 1998-017 Lisboa, com o capital social de € 91.068.253,00, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único de matrícula e de
identificação de pessoa coletiva 502 544 180.

A Playce é uma marca criada e registada pelas três entidades acima indicadas.

A utilização do presente website (doravante apenas “website”) rege-se pelos seguintes
Termos de Utilização:
ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO
O utilizador do website (“Utilizador”) reconhece que ao usar este website está a aceitar os
Termos de Utilização. Caso não concorde com alguma das regras de utilização, não deverá
utilizar o website.
ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO
A Playce reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e com
efeitos imediatos, alterar, adicionar, atualizar ou eliminar, parcial ou totalmente, os Termos
de Utilização.
O Utilizador deve consultar periodicamente os Termos de Utilização para confirmar se foram
efetuadas quaisquer atualizações ou alterações.
ACESSO AO WEBSITE
O acesso ao website não está sujeito a registo. A Playce tem o direito exclusivo de, a todo o
tempo, suspender, parcial ou totalmente, o acesso ao website, em especial (mas não
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exclusivamente) aquando de operações de gestão, manutenção, reparação, alteração ou
modernização. A Playce poderá ainda optar por encerrar, definitiva ou temporariamente,
parcial ou totalmente, a qualquer momento, o website ou qualquer um dos serviços, sem aviso
prévio.
UTILIZAÇÃO DO WEBSITE
A utilização do website está sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
•

Ler, integralmente, os Termos de Utilização, incluindo a Política de Privacidade e Política
de Cookies;

•

Cumprir, escrupulosamente, os Termos de Utilização em vigor a cada momento;

•

Reconhecer e respeitar os direitos de terceiros, incluindo os restantes utilizadores e os
direitos da Playce, nomeadamente, no que diz respeito à propriedade industrial e
direitos de autor sobre o website;

•

Assumir um comportamento responsável e agir sempre de boa fé, quer relativamente
ao Playce, quer relativamente aos restantes utilizadores;

•

Não conceber e não utilizar quaisquer ferramentas ou medidas tecnológicas, seja
através de programação informática ou de utilização de software pré-existente,
destinadas ou aptas a danificar, modificar ou eliminar, total ou parcialmente, o website
ou a tecnologia inerente ao seu bom funcionamento e, bem assim, as que sejam aptas
a permitir o acesso não autorizado aos seus conteúdos ou a qualquer conteúdo
reservado, seja relativo ao Playce, seja relativo aos restantes utilizadores;

•

Não proceder à modificação, descompilação, reprodução ou qualquer forma de
utilização não autorizada do Site;

•

Não utilizar o website para enviar ou disponibilizar qualquer conteúdo ilegal, falso,
enganoso, ameaçador, maldoso, abusivo, difamatório, injurioso, invasivo da
privacidade, racial, ética ou moralmente condenável, prejudicial ou atentatório da
dignidade das pessoas ou prejudicial para menores, ou ainda que possa afetar
negativamente a imagem da Playce;

•

Não utilizar o website para enviar ou disponibilizar informação ou conteúdos que
pertencem a terceiros e que não tem o direito de utilizar, como, por exemplo,
conteúdos protegidos por direito de autor e direitos conexos ou conteúdos que
contenham dados pessoais de terceiros;

•

Não utilizar o website para disponibilizar ou transmitir qualquer tipo de material que
contenha ou possa conter vírus, worms, defeitos, trojan horses ou outro item ou
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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 comunicações;
•

Não utilizar nem explorar, para fins comerciais ou que sejam por qualquer forma pagos,
o website, incluindo os seus conteúdos, materiais, funcionalidades ou recursos
(quaisquer conteúdos disponibilizados poderão ser acedidos apenas para uso pessoal).

•

Não remover qualquer aviso de direitos de autor e direitos conexos, marca comercial
ou avisos de direitos de propriedade;

•

Não personificar alguém ou alguma entidade, incluindo, mas não limitado a um
responsável da Playce, não guiar nem receber alguém como se tratasse de um anfitrião,
nem testemunhar falsamente parentescos ou ligações com alguém;

•

Não disponibilizar ou transmitir qualquer conteúdo não solicitado ou não autorizado
como SPAM;

•

Não recolher, armazenar, disponibilizar, transmitir, explorar ou reproduzir informações
sobre outros utilizadores (incluindo nomes de utilizadores e/ou endereços de e-mail)
para quaisquer fins, salvo autorização expressa pela Playce.

Em geral, o Utilizador deve utilizar o website de forma responsável, prudente e cuidadosa, não
devendo perturbar ou degradar a continuidade, integridade e qualidade dos recursos e
funcionalidades do mesmo. O Utilizador reconhece que a utilização que faça do website é por
sua conta e risco, sendo o único responsável por qualquer dano causado ao seu sistema e/ou
equipamento informático ou por outros danos ou prejuízos, incluindo perda ou danificação
de dados, que resultem da utilização dos materiais, conteúdos ou informações obtidas, por
qualquer forma, através do website.
Adicionalmente, o Utilizador reconhece que, caso disponibilize os seus dados (de
identificação, contacto e outros), a Playce irá empregar os melhores esforços para garantir a
segurança da informação, não sendo possível eliminar os riscos inerentes à navegação de
dados em rede aberta. nem sendo responsável pelo tratamento de tal informação por parte
de terceiros.
A violação do disposto na presente cláusula pelo Utilizador pode determinar a sua
responsabilidade civil e/ou criminal e, consequentemente, a obrigação de indemnizar pelos
prejuízos causados e a sua punição com pena de multa ou prisão nos termos da lei.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

3
C2 General

O Utilizador reconhece que o website, a sua estrutura e disposição, a seleção, organização e
apresentação do seu conteúdo, incluindo as suas funcionalidades e o software utilizado no
mesmo, bem como as marcas, logótipos e símbolos apresentados no website, são da
titularidade da Playce ou foram devidamente licenciados a favor desta.
O Utilizador mais reconhece que os conteúdos deste website (textos, imagens, gráficos,
marcas, som e animação e todas as outras informações e elementos constantes do website)
estão protegidos por direitos de propriedade intelectual e a sua utilização está limitada aos
termos permitidos por lei e com identificação da sua origem.
Cabe à Playce gerir o design, layout e disposição de toda a informação, conteúdos e materiais
no website, pelo que a Playce pode, 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 Utilizador não está autorizado a transmitir, comunicar ao público, publicar, colocar à
disposição do público, modificar, transformar, copiar, vender, utilizar ou distribuir, por
qualquer forma, os textos, imagens ou outras informações contidas neste website ou parte do
website sem autorização prévia, por escrito, da Playce.
O Utilizador poderá aceder e utilizar os conteúdos e materiais disponibilizados através deste
website para finalidades não-comerciais, mediante identificação clara da respetiva fonte (e
link para a mesma). Quaisquer alterações ao material deverão ser claramente identificadas e
não poderá ser declarado ou de alguma forma inferido que a utilização dos materiais foi
autorizada e/ou apoiada na sua origem. Está vedada a distribuição de materiais derivados. O
Utilizador não poderá aplicar, a terceiros que acedam aos materiais, restrições à sua utilização
por tais terceiros, para além das que resultam para o Utilizador dos presentes termos.
DADOS PESSOAIS
A utilização deste website não implica necessariamente o fornecimento de dados pessoais.
No entanto, caso pretenda solicitar pedidos de informação, contacto e esclarecimento,
apresentar uma reclamação, comentários ou sugestões, deverá indicar-nos alguns dados
pessoais. Estes dados serão tratados nos termos definidos na Política de Privacidade e
Cookies, disponível neste website.
INFORMAÇÕES

4
C2 General

A informação disponibilizada no website da Playce visa, essencialmente, esclarecer e informar
os Utilizadores sobre aspetos relativos à atividade da Playce, bem como sobre os produtos e
serviços por esta disponibilizados.
RESPONSABILIDADE
A Playce é exclusivamente responsável por administrar e gerir o website. A Playce apenas
poderá ser responsabilizada por factos que lhe sejam imputáveis a título de dolo ou de culpa
grave. A Playce não terá qualquer responsabilidade por lucros cessantes, danos morais ou de
imagem nem por factos que não lhe sejam imputáveis, em especial em situações de caso
fortuito ou de força maior.
Nenhuma disposição dos presentes Termos de Utilização se destina a excluir ou a limitar a
responsabilidade de qualquer parte por morte ou lesões pessoais, fraude ou qualquer
responsabilidade que não possa ser excluída ou limitada por lei.
A Playce não se responsabiliza pelos danos ou prejuízos que possam resultar de:
•

Utilização ou impossibilidade de utilização do website, incluindo, nomeadamente,
atrasos, interrupções, erros, interferências e suspensão de comunicações, omissões,
vírus, bugs, e ainda avarias, irregularidades e/ou problemas de funcionamento do
sistema eletrónico, informático ou de telecomunicações;

•

Atrasos ou bloqueios no uso causados por deficiências ou sobrecargas de Internet ou
em outros sistemas eletrónicos, designadamente falhas no acesso a qualquer parte
do website;

•

Suspensão, não funcionamento ou utilização não autorizada dos servidores nos quais
o website se encontra alojado e/ou de toda a informação e dados ali alojados;

•

Atuações ilegítimas de terceiros, incluindo o acesso ou a modificação de bases de
dados pessoais;

•

Utilização indevida ou não autorizada do website, bem como a violação destes Termos
de Utilização pelo Utilizador; e

•

Possíveis erros ou deficiências de segurança que possam produzir-se pela utilização
de um equipamento terminal browser desatualizado ou inseguro, assim como pela
ativação dos dispositivos de conservação de palavras-chave ou códigos de
identificação do Utilizador no browser, ou pelos danos, erros ou inexatidões que
possam resultar do mau funcionamento dos mesmos.

A Playce não é responsável perante o Utilizador por quaisquer prejuízos sofridos pelo
Utilizador e/ou por terceiros que possam advir da utilização da informação e dados alojados
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no website, pela correção, atualidade ou veracidade da informação constante do website,
nem por quaisquer erros, deficiências ou inexatidões do mesmo.
GARANTIAS

O website foi desenvolvido a pensar nos interesses dos nossos diferentes tipos de Utilizadores
e do público-alvo das iniciativas próprias da Playce. No entanto, não podemos garantir que o
website ou qualquer funcionalidade, informação ou conteúdo disponíveis no mesmo, bem
como os resultados obtidos com a sua utilização, vão de encontro a quaisquer necessidades,
objetivos ou expectativas visadas pelo Utilizador.
A Playce também não garante que:
•

Qualquer conselho, informação ou sugestão, de qualquer tipo, da responsabilidade da
Playce, apresentados ou disponibilizados no website, ou obtidos através da sua
utilização, sejam atuais, rigorosos, completos ou estejam isentos de erros – a Playce
não assume qualquer dever jurídico nesta matéria;

•

Qualquer material ou outro tipo de conteúdo disponibilizado por terceiros através do
website seja seguro, legal ou adequado;

•

Qualquer erro informático ou humano que obste à disponibilização ou ao correto
funcionamento do website ou, ainda, ao acesso a todos ou a qualquer um dos
conteúdos venha a ser, obrigatoriamente, corrigido pela Playce e, muito menos, num
determinado prazo.

LINKS PARA WEBSITES DE TERCEIROS
A Playce poderá disponibilizar links para páginas de outras entidades. Estes websites não
pertencem nem são operados ou controlados pela Playce, pelo que a Playce não se
responsabiliza, aprova ou por qualquer forma apoia ou subscreve o conteúdo desses websites,
nem dos websites com ele ligados ou neles referidos. O estabelecimento de links não implica,
em caso algum, a existência de relações entre a Playce e o proprietário ou gestor da página
web para a qual o link remeta.
Pelo exposto, a Playce não se responsabiliza pela legalidade, fidedignidade ou qualidade de
qualquer conteúdo aí disponibilizado, nem pelo cumprimento das regras legais aplicáveis em
relação aos conteúdos ali disponíveis, sendo a utilização destes links da inteira
responsabilidade dos Utilizadores.
SEGURANÇA
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A Playce não garante que o website funcione de forma ininterrupta, seja isento de erros ou
falhas ou que esteja disponível de forma contínua.
A Playce envida, naturalmente, os seus melhores esforços para que o website não tenha
qualquer tipo de vírus ou outros elementos do género perigosos para o seu computador ou
outro dispositivo a partir do qual aceda ao website. No entanto, uma vez que a Playce não
consegue controlar integralmente a circulação de informação através da Internet, não é
possível garantir que os mesmos não contêm qualquer tipo de vírus ou outros elementos que
possam danificar o seu computador.
Cabe a cada Utilizador adotar as medidas necessárias para proteger o seu equipamento
terminal e adotar as medidas de segurança necessárias de forma a evitar acessos indevidos.
Para garantir a segurança do website, a Playce poderá, a qualquer momento e sem
necessidade de aviso prévio, tomar as providências necessárias para garantir a integridade,
segurança, continuidade ou qualidade do website, incluindo restrições ou limitações de
acesso.
VALIDADE DOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO
Caso alguma das disposições dos presentes Termos de Utilização seja declarada inexistente,
nula ou ineficaz, ou vier a ser anulada, tal não afetará a validade ou eficácia do restante
clausulado, o qual se manterá plenamente em vigor.
QUESTÕES
Se tiver alguma questão sobre os presentes Termos de Utilização, por favor envie-nos o seu
pedido de esclarecimento através do email info@playce.pt, ou através do formulário de
contacto disponível na página principal do website.
LEI APLICÁVEL
À gestão, administração, utilização e aplicação dos Termos de Utilização do website é aplicável
a lei Portuguesa.
FORO COMPETENTE
Para dirimir todas as questões e litígios que possam surgir, inerentes aos presentes Termos e
Condições, é competente em exclusivo o foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia
a qualquer outro.
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