Aviso Legal
A PAGAQUI – Pagamentos e Carregamentos S.A. (adiante, PAGAQUI), é a entidade titular
desta página web https://www.pagaqui.pt.
O acesso e uso do site PAGAQUI, e o acesso a informações sobre qualquer um dos produtos e
serviços nele contido implica a aceitação das condições deste aviso legal. Desta forma,
recomendamos que leia atentamente o conteúdo se desejar aceder e utilizar as informações e
serviços oferecidos no site da PAGAQUI.

1. Validade da Informação
As presentes condições são válidas desde a data da sua última atualização. A PAGAQUI reserva
o direito de modificar as condições em qualquer momento, em cujo caso entrarão em vigor
desde a sua publicação e serão aplicáveis a todos os utilizadores do site a partir dessa data.
Os conteúdos do site, em especial as referências informativas e publicitárias, a menos que
expressamente declarado o contrário, não constituem uma oferta vinculativa. A PAGAQUI
reserva o direito de introduzir modificações e retirar parcial ou totalmente o conteúdo atual do
site quando julgar apropriado, bem como impedir ou restringir o seu acesso temporário ou
permanente.

2. Política de Privacidade e Proteção de Dados
A PAGAQUI cumpre integralmente a legislação vigente em matéria de proteção de dados
pessoais e os compromissos de confidencialidade específicos da sua atividade.
A PAGAQUI adoptou as medidas técnicas necessárias para manter o nível de segurança exigido,
de acordo com a natureza dos dados pessoais tratados e das circunstâncias de tratamento, a
fim de evitar, tanto quanto possível e sempre de acordo com as condições técnicas, a sua
alteração, perda, tratamento ou acesso não autorizado.
Quando for solicitado o preenchimento de um formulário no qual sejam recolhidos dados
pessoais, informar-se-á o cliente ou utilizador sobre a finalidade para a recolha dos dados,
sobre a identidade e o endereço do arquivo, e será solicitada autorização do utilizador para
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exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição ao tratamento de dados. Os
dados pessoais recolhidos tratar-se-ão ou serão cedidos para os fins expressos e sempre com o
consentimento do utilizador ou cliente.
Para que a informação existente nos nossos ficheiros esteja sempre actualizada e não contenha
erros, solicitamos aos nossos clientes e utilizadores que nos comuniquem, com a maior
brevidade possível, as alterações e rectificações dos seus dados pessoais.
Algumas das páginas do site PAGAQUI, podem conter cookies, que são pequenos arquivos de
dados que se armazenam no computador do utilizador e que permitem que nossos sistemas
gravem as preferências de navegação – como o idioma - na sua primeira visita, bem como nas
visitas sucessivas. Estas cookies não são invasivos ou prejudiciais, nem contêm dados pessoais,
já que a sua função se circunscreve à personalização da navegação, à segurança da mesma, à
recolha de informação estatística sobre a navegação feita ou ao conhecimento de preferências
do usuário.

3. Política de Cookies
A política de cookies da PAGAQUI está sujeita aos actuais regulamentos Comunitários e
Nacionais, relativos ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor de
comunicações eletrônicas. Em virtude disso, a PAGAQUI informará sobre as cookies utilizadas
no seu site ("Informações sobre os cookies utilizados") e, quando necessário, solicitará o
consentimento do utilizador para usá-las.

4. Propriedade Intelectual e Industrial
O site PAGAQUI, as respectivas páginas e as informações ou elementos nele contidas, incluem
textos, documentos, fotografias, desenhos, representações gráficas, bases de dados,
programas de computador, bem como logotipos, marcas registradas, nomes comerciais ou
outros sinais distintivos, que são protegidos por direitos de propriedade intelectual ou
industrial, dos quais a PAGAQUI é proprietária ou licenciada legítima.
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5. Utilização Proibida e Permitida
É proibida qualquer forma de exploração, incluindo reprodução, distribuição, transmissão a
terceiros, comunicação pública e transformação, através de qualquer meio das peças acima
referidas, criações e sinais distintivos, sem prévia e expressa autorização do respetivo autor. O
não cumprimento desta proibição pode constituir uma infração punível pela legislação atual.
No entanto, por sua conta e risco, o utilizador pode baixar ou fazer cópias de tais elementos
exclusivamente para uso pessoal, desde que não infrinja nenhum dos direitos de propriedade
intelectual ou industrial da PAGAQUI. Em particular, não pode alterar, modificar ou excluí-los
total ou parcialmente. Em nenhum caso, isso significa uma autorização ou licença sobre os
direitos de propriedade da PAGAQUI.
É proibido, exceto quando expressamente autorizado pela PAGAQUI, estabelecer ligações ou
links de portais ou sites de terceiros para o site do PAGAQUI, além da home page de seu site,
acessível no URL https : //www.pagaqui.pt, ou para algum substituto no futuro, bem como
apresentar as páginas da web PAGAQUI ou as informações nelas contidas sob e-frames ou
quadros, logotipos, marcas, empresas ou comerciantes de outra pessoa, empresa ou entidade.

6. Responsabilidades
A PAGAQUI não garante o acesso permanente, nem a correta visualização, download ou uso
dos elementos e informações contidos nas páginas web quando o seu acesso possa ser
impedido, dificultado ou interrompido por fatores ou circunstâncias fora do seu controlo.
A PAGAQUI não será responsável pelas informações e outros conteúdos integrados em espaços
ou páginas web de terceiros acessíveis a partir do site da PAGAQUI através de links ou
hiperlinks. A PAGAQUI não é responsável pelas informações e outros conteúdos disponíveis
nos espaços ou páginas web de terceiros a partir dos quais se pode aceder ao site PAGAQUI
através de links ou hiperlinks, ou a informação e conteúdos de qualquer página web de
terceiros que apareça sob a aparência ou sinais distintivos da PAGAQUI, a menos que
expressamente autorizado por esta.
A PAGAQUI não assume qualquer responsabilidade sobre a informação, conteúdos de todo o
tipo, produtos e serviços que terceiros possam oferecer por meio do site da PAGAQUI, embora
possam pertencer ao mesmo grupo económico e, especialmente, por danos ou prejuízos de
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qualquer natureza que, relacionados com o indicado, possam ser causados por: (i) ausência ou
deficiência nas informações fornecidas aos utilizadores ou em sua veracidade, precisão e
suficiência; (ii) incumprimento ou cumprimento defeituoso ou não pontual dos contratos ou
relações pré-contratuais; (iii) violação das obrigações que incumbem aos prestadores de
serviços da sociedade da informação; (iv) violação dos direitos dos consumidores e
utilizadores; (v) violação de direitos de propriedade intelectual e industrial; realização de atos
de concorrência desleal ou publicidade ilegal; (vi) infração do direito de proteção de dados; do
sigilo profissional e dos direitos à honra, à privacidade pessoal e familiar e à imagem das
pessoas; (vii) em geral, a violação de quaisquer leis, costumes ou códigos de conduta que
resultem da aplicação e (viii) qualquer decisão tomada com base nas informações fornecidas
através do portal PAGAQUI.
A PAGAQUI não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas, reclamações ou despesas
decorrentes de: (i) interferências, interrupções, erros, omissões, avarias telefónicas, atrasos,
bloqueios ou desconexões no funcionamento do sistema eletrônico, motivado por deficiências,
sobrecargas e erros nas linhas e redes de telecomunicações, ou por qualquer outra causa fora
do controlo da PAGAQUI; (ii) intromissões ilegítimas através do uso de programas maliciosos
de qualquer tipo e através de qualquer meio de comunicação, como vírus informático ou
qualquer outro; (iii) uso indevido ou inapropriado das páginas web da PAGAQUI; (iv) erros de
segurança ou navegação causados, por mau funcionamento do navegador ou pelo uso de
versões não atualizadas do mesmo.
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