Termos e Condições
1. Direitos de Autor
Copyright © 2020 PMELINK.PT LDA (WYBY) – Todos os direitos reservados – Os conteúdos,
materiais e informações disponibilizados neste site, protegidos por direitos de autor, são
propriedade da PMELINK.PT LDA.
Salvo autorização específica da PMELINK.PT LDA (WYBY), todos os conteúdos, materiais e
informações disponibilizados neste site incluindo texto, imagens, áudio e vídeo, não podem ser
distribuídos, modificados, transmitidos, reutilizados, reproduzidos, afixados de novo ou utilizados
com fins públicos ou comerciais.

2. Marca Registada
Presentes.pt é uma marca registada, cujo uso exclusivo foi legalmente autorizado.

Todos os demais nomes de produtos, marcas, marcas registadas, marcas de serviço ou marcas de
serviço registadas mencionadas em qualquer parte deste site pertencem aos seus respectivos
proprietários.

Qualquer produto, processo ou serviço descrito neste site pode ser objecto de outros direitos de
propriedade industrial detidos por empresas nossas associadas, não se encontrando licenciado
neste site.

O uso das marcas, nomes de produtos, marcas registadas, marcas de serviço ou dos demais
direitos de propriedade industrial mencionados em qualquer parte deste site, por terceiros não
expressamente autorizados, é proibido por lei.

3. Segurança, Privacidade e Confidencialidade
Se o visitante navegar simplesmente pelo portal www.presentes.pt não será recolhido qualquer
dado pessoal. Os dados pessoais recolhidos pela PMELINK.PT LDA (WYBY) são, exclusivamente,
fornecidos voluntariamente pelos visitantes deste site.

Estes dados são processados automaticamente e o seu armazenamento é feito de modo seguro e
credível, tendo sido criadas todas as condições tecnicamente possíveis para evitar qualquer
utilização abusiva. Nos termos da lei, estes dados não poderão ser cedidos a terceiros a não ser
mediante autorização expressa do respectivo Cliente.

Todos os dados referentes ao pagamento de compras efectuadas no Presentes.pt são efectuados
através de um servidor seguro SSL (Secure Socket Layer), que procede à encriptação dos dados
entre o computador pessoal de cada Cliente e o servidor do Presentes.pt para que os mesmos não
possam ser interceptados.

A tecnologia utilizada dispõe do melhor algoritmo de encriptação actualmente disponível para
transacções comerciais seguras, pelo que o pagamento das suas compras é feito com total
segurança.

4. Recolha de informações
Os dados pessoais recolhidos pela PMELINK.PT LDA (WYBY) são, exclusivamente, fornecidos
voluntariamente pelos utilizadores deste portal.

Determinadas funções e serviços disponibilizados no portal, como por exemplo registar-se, efectuar
uma oferta, enviar um comentário ou pergunta ou contactar uma loja, requerem que sejam
introduzidos alguns dados pessoais. O seu fornecimento é voluntário e facultativo.

O processamento destes dados é feito automaticamente. O seu armazenamento é seguro e
credível, estando criadas todas as condições tecnicamente possíveis para evitar a sua utilização
abusiva.

A Presentes.pt adoptou, relativamente aos dados pessoais, as adequadas medidas de segurança
de protecção de Dados Pessoais e instalou todos os meios e medidas técnicas ao seu alcance para
evitar a perda, mau uso, alteração, acesso não autorizado e roubo dos Dados Pessoais fornecidos
pelo utilizador. Não obstante, deve o utilizador estar consciente de que as transmissões de dados
na Internet apenas beneficiam de uma fiabilidade técnica relativa, tratando-se de redes com
características e capacidades técnicas diversas e que por essa razão os seus dados poderão
circular na rede sem condições de segurança, existindo o risco de serem acedidos por terceiros não
autorizados.

Nos termos da lei, estes dados não poderão ser cedidos a terceiros a não ser mediante autorização
expressa do respectivo Cliente. Se assim o desejar, em qualquer altura poderá solicitar o acesso ou
a eliminação dos seus dados dos nossos ficheiros, bem como a sua respectiva rectificação ou
alteração através do e-mail info@wyby.pt

5. Aceitação dos Termos e Condições
A navegação neste site implicará que concorda com as condições de utilização acima descritas. Se
não concordar com a nossa política, por favor não utilize este site.

Estes Termos e Condições reger-se-ão pelas leis de Portugal e quaisquer leis internacionais
aplicáveis em Portugal.

Reservamo-nos o direito de alterar, acrescentar ou retirar qualquer um destes termos e condições,
desde que ao abrigo da lei.
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