
 

 

MODELO DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DE UM SITE 
 

 
Propriedade do copyright 
Os direitos autorais deste site e do material contido no mesmo (incluindo sem restrições texto, código informático, 
gráficos, fotografias, imagens, música, material de áudio, material de vídeo e material audiovisual deste site) são 
propriedade da THERMOPLAY S.P.A. 

 
Licença do copyright 
A THERMOPLAY S.P.A. concede uma licença global, não exclusiva, revogável e gratuita para: 

• visionar este site e o material que ele contém num computador ou dispositivo móvel mediante um 
browser; 

• copiar e armazenar este site e o material que ele contém na memória cache do seu browser; 
• imprimir páginas deste site para sua utilização [pessoal e não comercial]; 

THERM OPLAY S.P.A.  não concede qualquer outro direito em relação a este site ou ao material nele contido. Todos 
os direitos reservados. 

É expressamente proibido adaptar, editar, modificar, transformar, publicar, republicar, distribuir, redistribuir, 
transmitir, retransmitir ou exibir ou mostrar em público este site ou o material nele contido (de qualquer forma ou 
em qualquer suporte) sem a prévia autorização por escrito da THERMOPLAY. 

 
Data mining 
É proibida a recolha automatizada e/ou sistemática dos dados provenientes deste site. 

 
Autorizações 
É possível solicitar a permissão de utilizar os materiais protegidos por copyright contidos neste site, escrevendo 
para marketing@thermoplay.com. 

 
Tutela do direito de autor 
Em caso de uso não autorizado de material protegido por copyright, em violação da licença acima, a THERMOPLAY 
S.P.A reserva-se o direito de agir legalmente contra o utilizador em tutela dos seus próprios direitos e interesses. 
Se o utilizador tomar conhecimento de qualquer uso de material protegido por copyright da THERMOPLAY que 
viole ou possa violar a licença acima, notifique-nos por e-mail para o endereço marketing@thermoplay.com  ou 
por correio para THERMOPLAY S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia. 

 
Contrafação de material 
Se o utilizador se aperceber de qualquer material neste site que considere que viola o seu copyright ou o de 
terceiros, deverá comunicá-lo por e-mail para marketing@thermoplay.com ou por correio para THERMOPLAY S.P.A. 
- Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia. 
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