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Termos e Condições de Utilização do Portal da BITMIND
Prestador: Bitmind – Soluções para a Indústria, Lda., Pessoa
Coletiva nº 509474055 com sede Av. João XXIII, n.º 123 – 3.º
Sala 8, 4590-515, Paços de Ferreira com o Capital Social de
Euro 5.000,00, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Paços de Ferreira.
Artigo 1º Âmbito e Aplicação
1.1 - Os presentes “Termos e condições” são aplicáveis à
utilização do sítio www.bitmind.com, seja para a simples
leitura e/ou recolha de informação, para participar em fóruns,
para efectuar pedidos de serviços ou de compras (incluindo
software/hardware), ou quaisquer outros que venham a ser
disponibilizados pela Bitmind.
1.2 - Ao aceder e a fazer uso deste sitio o utilizador aceita e
concorda na íntegra com os presentes termos e condições de
utilização.
Artigo 2º Condições de utilização
2.1 - Para aproximar clientes, utilizadores e interessados em
temas ligados à tecnologia industrial, em especial maquinação e software de CAD/CAM, a Bitmind-soluções para a
indústria, cria o portal alojado em www.bitmind.com, a partir
do qual poderá ser despoletada a prestação de diversos
serviços (sujeitos a termos e condições particulares), disponibilizada informação técnica e obtida a participação dos
utilizadores.
2.2 - A Bitmind poderá alterar, a qualquer tempo e sem aviso
prévio, estes Termos e Condições de utilização. Os novos
Termos e Condições entrarão em vigor no dia imediato ao da
sua publicação no sítio www.bitmind.com. Aconselhamos, por
isso, sempre que pretenda aceder a este sítio, a verificação de
eventuais alterações aos presentes Termos e condições. Ao
continuar o acesso e utilização deste portal após alterações da
informação legal, consideramos que as aceitou. Se não
concordar, deverá de imediato suspender o acesso e utilização.
2.3 - O portal da Bitmind é um serviço que esta disponibiliza
aos seus Clientes e utilizadores que permite, através de
equipamento informático e de comunicação adequado, às
pessoas indicadas pelo Cliente ou pelos utilizadores registados, acederem ao Portal, via Internet, e efectuarem um
conjunto de operações designadamente de consulta, extracção de ficheiros, participação em fóruns, pedidos de suporte,
aquisição de produtos e outros que venham a ser incorporados.
Artigo 3º Registo
3.1 - O portal está disponível para toda a web, embora alguns
conteúdos sejam de acesso a utilizadores registados e/ou
exclusivamente para clientes, isto é, pessoas singulares ou
coletivas que já tenham adquirido quaisquer produtos ou
serviços à empresa.
3.2 - Pode registar-se no portal qualquer interessado que
aceite as Condições Gerais de Fornecimento de Bens e
Serviços (CGFBS) da Bitmind, os presentes Termos e Condições de utilização do portal e responda, de forma verdadeira,
ao formulário de registo que valerá como instrumento
contratual.
3.3 - Ao submeter o formulário referido no número anterior o
utilizador declara que aceita os documentos aí referidos e que
são verdadeiras as informações prestadas.
3.4 - O registo é individual e cada utilizador é tido para efeitos
das CGFBS como um cliente da Bitmind.
3.5 - A Bitmind, por sua opção, reserva o direito de não aceitar
o registo ou de, a qualquer momento, suspender e/ou alterar
as condições de acesso e utilização do portal.
3.6 - O utilizador e a password destinam-se ao uso pessoal e
exclusivo do respectivo Utilizador, devendo este alterar a
password aquando o primeiro acesso ao site.
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3.7 - O Cliente e o utilizador deverão, no seu interesse, cumprir
e fazer cumprir as regras de confidencialidade dos códigos de
acesso, bem como velar pelo seu bom uso, assumindo inteira
responsabilidade por todas as consequências que decorram
do seu emprego e utilização.
3.8 - Assim sendo o Cliente assume sem reservas todas as
operações realizadas no Portal da Bitmind com base na
identificação através de utilizador e password.
Artigo 4º Proteção dos Dados Pessoais
4.1 - A Bitmind compromete-se a não divulgar os dados dos
utilizadores a terceiros e a utilizá-los apenas para gestão do
portal ou para envio de informação sobre a Bitmind e/ou dos
seus produtos ou serviços cujo conteúdo se relaciona com as
tecnologias para a indústria.
4.2 - Os dados pessoais fornecidos pelo titular no preenchimento de formulários existentes neste sítio serão processados
e armazenados informaticamente pela Bitmind, na sua
qualidade de responsável pelo tratamento.
4.3 - É garantido ao titular o direito de acesso e retificação de
qualquer dado que lhe diga respeito, podendo solicitar a sua
correção, aditamento e/ou eliminação, mediante contacto
pessoal ou escrito para a Bitmind (conforme art.º 9.º das
CGFBS).
Artigo 5º Subscrição de serviços
5.1 - A subscrição online de produtos ou serviços da Bitmind
através do portal implica o conhecimento prévio das Condições gerais de fornecimento de bens e serviços e sua compreensão, bem como dos termos e condições dos serviços a pedir
ou subscrever e corresponde ao momento de contratualização. A subscrição corresponde à manifestação de vontade de
os cumprir pela Bitmind e pelo cliente/utilizador.
5.2 - A Bitmind reserva o direito de exigir o pagamento dos
produtos ou serviços subscritos, ao abrigo da alínea anterior,
assim como de exigir que a encomenda/pedido seja confirmado por suportes complementares.
Artigo 6º Utilização da informação, Propriedade Intelectual e
sítios de terceiros
6.1 - Através deste site, a Bitmind pretende informar o
utilizador sobre a sua marca, sobre os produtos e serviços que
disponibiliza, para além de disponibilizar informações gerais
acerca da indústria e ferramentas com os seus utilizadores.
6.2 - Não serão admitidos conteúdos de carácter publicitário,
político, religioso, filosófico, humorístico, etc. e outros que não
estejam correlacionados com o seu objetivo.
6.3 - Conteúdos ofensivos para terceiros, injuriosos e deselegantes não serão igualmente admitidos.
6.4 - A Bitmind reserva o direito de poder modificar os
produtos, serviços e informações propostos no sitio, assim
como de suspender, temporariamente ou permanentemente,
a disponibilidade deste site ou partes dele a qualquer momento e sem aviso prévio.
6.5 - A colocação de conteúdos próprios por qualquer
utilizador no sítio da Bitmind, confere a esta o direito a utilizálos como se de sua propriedade se tratasse.
6.6 - A Bitmind é a proprietária e operadora do sítio. Os
direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do
presente sítio ou da informação que possa ser obtida através
do sítio são pertença da Bitmind, seus representados ou
parceiros, não sendo permitida a cópia, recolha, publicação
distribuição ou reprodução das informações nele contidas,
sem sua autorização expressa. O utilizador pode, no entanto,
imprimir e recolher as informações para o seu uso pessoal. A
utilização para fins públicos ou comerciais é expressamente
proibida, salvo autorização expressa da Bitmind.
6.7 - A Bitmind pode estabelecer neste sítio, hiperligações
(links) para outros sites mantidos e operados por terceiros, aos
quais o utilizador poderá aceder sob a sua inteira responsabi-

lidade. A Bitmind não se responsabiliza pelo conteúdo, uso ou
disponibilização dos websites em causa.
Artigo 7º Cookies
7.1 - A utilização de cookies é possível para recolha de
informações importantes, nomeadamente sobre como os
visitantes utilizam o site, permitindo uma melhor avaliação
das necessidades dos nossos clientes e consequente adaptação e melhoramento do serviço. A informação do utilizador
recolhida temporariamente é apagada do sistema quando
este conclui a navegação no site.
Artigo 8º Compromissos do utilizador
8.1 - O utilizador compromete-se a não efetuar atos de
pirataria, a não inserir ou possibilitar que terceiros insiram
conteúdos que violem a privacidade, os direitos de autor e de
propriedade intelectual e industrial em geral, ou tenham um
teor pornográfico ou ofensivo, ou que possam de qualquer
modo lesar ou pôr em perigo a imagem de terceiros ou da
Bitmind.
8.2 - O utilizador reconhece ser o único e exclusivo responsável pelas atividades executadas através do portal, direta ou
indiretamente, mesmo que a sua subscrição tenha sido feita
por conta de terceiros (artigo 5.º) e será responsável pelos
conteúdos e as comunicações inseridas, publicadas, difundidas e transmitidas por ou através dos Serviços.
Artigo 9º Exclusão de responsabilidade
9.1 - Embora a Bitmind se esforce para manter as informações
deste site precisas e atualizadas, não pode garantir que as
mesmas sejam precisas, completas, atuais e isentas de erros
técnicos ou omissões.
9.2 - O fórum será um espaço livre, de opinião, cujo conteúdo
é da responsabilidade de quem o assina.
9.3 - A Bitmind não poderá ser responsabilizada pelo que os
seus utilizadores aí colocarem. Quem vir prejudicados os seus
direitos deve-os comunicar de imediato à Bitmind para que
esta não permita a sua continuação.
9.4 - A Bitmind não se responsabiliza por quaisquer danos
diretos ou indiretos, incluindo lucros cessantes, que possam
resultar, nomeadamente:
9.4.a) do uso incorreto deste site;
9.4.b) do funcionamento ou indisponibilidade deste site ou de
qualquer link nele indicado;
9.4.c) da modificação ou utilização incorreta da informação
transmitida para a Bitmind ou para o utilizador;
9.4.d) da perda de dados;
9.4.e) da informação constante deste site ou que através dele
possa ser obtido.
Artigo 10º Anexos
10.1 - São parte integrante e inseparável destes Termos e
Condições do Portal da Bitmind os seguintes documentos
incorporados por referência, onde estão detalhadas as
políticas e/ou Termos e Condições de diferentes serviços
oferecidos pelo sítio. Os mesmos podem ser consultados no
próprio sítio, clicando na página correspondente citada
abaixo:
10.1.a) CGFBS da Bitmind
10.1.b) Termos e Condições de Prestação de Serviços da
Bitmind
Artigo 11º Lei aplicável e Jurisdição
11.1 - Este website e a presente informação legal são regidos
pela lei portuguesa. Quaisquer litígios decorrentes da presente
informação legal serão dirimidos pelo Tribunal da Comarca de
Paços de Ferreira, com renúncia a quaisquer outros.
Paços de Ferreira, 07 de Setembro de 2012
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