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Informação Legal
Editor
O site www.vinci-energies.pt é propriedade da VINCI Energies, uma sociedade anónima francesa com um capital social de €123 063 040. A empresa
encontra-se registada no Registo Comercial de Versailles sob o número B 391 635 844, e com sede em:
280, rue du 8 mai 1945 – 78360 Montesson – France
Tél. : +33 (0)1 30 86 70 00 Fax : +33 (0)1 30 86 70 10

Hosting
VINCI Energies Systèmes d’Information
10, avenue du Stade de France – 93200 Sainte Denis – France
Tél.: +33 (0)01 58 69 40 00

Termos e Condições de Utilização Gerais
Este site é de uso estritamente pessoal.
O site da VINCI Energies Portugal é um trabalho criativo protegido pelos direitos da propriedade intelectual. Qualquer reprodução ou reutilização da
totalidade ou partes do site para outros usos e em qualquer meio de comunicação sem o expresso consentimento à priori da VINCI Energies constitui uma
infração de copyright segundo o Artigo L.335-2 e seguintes do Código da Propriedade Intelectual, suscetível de poder responsabilizar civil e criminalmente
a parte infratora.
Este site e cada uma das suas partes componentes, incluindo, em particular, marcas, texto ilustrações, logos, nome de empresas, produtos e fotografias
são da exclusiva propriedade da VINCI Energies ou das suas empresas afiliadas. A marca registada da VINCI Energies e todas as marcas registadas
referidas no site são marcas registadas comercialmente. Qualquer reprodução e/ou reutilização e/ou exploração, no seu todo ou em parte, destas marcas
registadas é desta forma proibido, e a VINCI Energies renuncia qualquer responsabilidade por tais acções.
As informações contidas neste site são não-contractuais em natureza e encontram-se sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A VINCI Energies renúncia qualquer responsabilidade por links HTML encontrados neste site que redirecionam para outros websites ou, em geral, para
quaisquer recursos de internet.
Os utilizadores deste site utilizam-no exclusivamente por sua conta e risco, e a VINCI Energies não fornece qualquer género de garantia em relação a tal
usos, quer expresso ou subentendido.

Aplicação da legislação francesa
O site www.vinci-energies.pt é regido pela lei francesa; visitantes que acedam ao site fora de França devem garantir que tal está em concordância com
a leis locais aplicáveis.

Direito de acesso ao arquivo do computador
O site www.vinci-energies.pt foi declarado à Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) , sob o French Data Protection Act of 6 January
1978 (no. 78-17). O número de registo do CNIL é o 1047876.
A liberdade de acesso a informação baseada no computador: qualquer utilizador que tenha providenciado informação pessoal para este serviço pode
requerer uma cópia da informação que lhe concerne ao administrador do site e solicitar a alteração ou a eliminação de qualquer informação incorrecta,
em conformidade com a lei francesa No. 78-17 de 6 de Janeiro de 1978 que regula os serviços de informação, ficheiros de dados e liberdade de

informação.
Para tais intuitos favor enviar uma carta a:
● Por correio para:
VINCI Energies
Direction de la Communication
280, rue du 8 mai 1945
78360 Montesson
France
Os visitantes deste site são informados de e autorizam o armazenamento temporário de cookies no seu disco rígido para facilitar a navegação através do
site. Os utilizadores podem recusar os cookies, configurando o seu browser conforme explicado em http://www.cnil.fr.
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