NOTA LEGAL
Condições gerais de uso do serviço.
Através do site www.oleanza.com ECO ALLIANCE, S.A.U oferece aos usuários acesso geral às informações, atividades, produtos e
diversos serviços da marca OLEANZA. O uso deste site atribui ao navegador condições que implicam na aceitação das presentes regras
de utilização que vigoram a todo o momento neste endereço electrónico. Por este motivo, ECO ALLIANCE, S.A.U recomenda ao
usuário lê-los atentamente sempre que acesse ao Site. A ECO ALLIANCE, S.A.U não se responsabiliza pelo uso indevido de
informações ou conteúdos de serviço, sendo de exclusiva responsabilidade do usuário que o aceda ou utiliza. Ao visitar nosso site o
usuário compromete-se a não utilizar nenhum dos conteúdos que ECO ALLIANCE, SAU lhe ponha à disposição para o exercício de
actividades contrárias à lei, à moral ou à ordem pública e, em geral, a utilizá-lo de acordo com as presentes condições gerais. ECO
ALLIANCE, S.A.U reserva-se o direito de negar a seu critério, a qualquer momento e sem aviso prévio, o acesso de qualquer usuário a
esta página ou a qualquer parte dela, quando as circunstâncias descritas nestas condições forem concorrentes. ECO ALLIANCE, S.A.U.
pode alterar a qualquer momento e sem aviso prévio o desenho, apresentação e / ou configuração do Site, bem como parte ou a totalidade
dos conteúdos, e modificar as condições gerais necessárias para a sua utilização.

Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial.
O usuário reconhece que os direitos de propriedade intelectual no site, seu design gráfico e códigos-fonte são propriedade da ECO
ALLIANCE, S.A.U, a menos que seja indicação contrário. O Usuário reconhece que a reprodução, distribuição, comercialização ou
transformação não autorizada de tais obras, exceto para seu uso pessoal e privado, constitui uma violação dos direitos de propriedade
intelectual da ECO ALLIANCE, SAU ou de seu titular, punível de acordo com a legislação vigente. A violação de qualquer dos direitos
acima mencionados pode constituir violação das presentes disposições, bem como crime previsto nos artigos 270 e seguintes do Código
Penal. Da mesma forma, ECO ALLIANCE, S.A.U e todos os nomes comerciais, marcas ou sinais distintivos de qualquer tipo contidos no
Site são protegidos pela Lei de Propriedade Industrial e são registrados em suas classes de Nice correspondentes no Instituto Espanhol de
Patentes e Marcas. Dessa maneira, o Usuário reconhece que as informações que podem ser acessadas através do site podem estar
protegidas por direitos de propriedade industrial, intelectual ou outros. ECO ALLIANCE, S.A.U não será responsável em nenhum caso e
sob
nenhuma circunstância pelas violações de tais direitos que possam ser cometidos pelo usuário.

Conteúdo oferecido no site e uso.
A função dos links que aparecem nesta página é exclusivamente para informar aos Usuários sobre a existência de outras fontes de
informações e assunto na Internet, onde possam ampliar as informações oferecidas nesta página. A ECO ALLIANCE, S.A.U não se
responsabiliza pelos resultados obtidos através dos referidos links de hipertexto. O Utilizador reconhece que as informações acessíveis
através deste serviço são de responsabilidade de quem as elabora. Consequentemente, ECO ALLIANCE, SAU não será responsável em
nenhum caso e sob nenhuma circunstância pelo conteúdo da informação de terceiros a que o Utilizador possa aceder, nem pelos danos
que* possam sofrer em virtude das referidas informações provenientes de fontes externas ECO ALLIANCE, SAU independentemente se
o acesso a tais informações seja feito através de links diretos ou consecutivos a origem se encontra na página. A ECO ALLIANCE, SAU
presta serviços que permitem a divulgação de seus conteúdos através do Site, os usuários comprometem-se a fazer uso dos mesmos de
acordo com as leis, essas condições, ética, os bons costumes e ordem pública. A ECO ALLIANCE, S.A.U reserva-se o direito de excluir
o Utilizador do serviço ativo, sem aviso prévio, no caso de este exercer qualquer das atividades contrárias às responsabilidades acima
descritas e de exercer as ações judiciais que considere convenientes. Em qualquer caso, ECO ALLIANCE, SAU não tem obrigação de
controlar e não controla os conteúdos transmitidos, difundidos ou colocados à disposição de terceiros pelos Utilizadores, salvo nos casos
em que tal seja exigido pela legislação em vigor ou quando exigido por uma Autoridade Judiciária o Competente administrativo.
Qualquer anúncio ou comentário, opinião, declaração ou recomendação feita no âmbito dos serviços ativos pertencerá exclusivamente
aos Utilizadores que expressem os referidos pontos de vista e em nenhum caso se entenderá que provêm da ECO ALLIANCE, SAU,
permanecendo ilesos e isentos de encargos contra qualquer reclamação que surja do uso desses serviços ativos por um usuário da maneira
em que é proibido neste contrato ou na lei.
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Serviço.
ECO ALLIANCE, SAU reserva-se o direito de interromper o acesso ao seu Site, bem como o fornecimento de parte ou de todo o conteúdo
por ele fornecido a qualquer momento e sem aviso prévio, seja por razões técnicas, de segurança, controle, manutenção, alimentação falha
ou qualquer outra causa. Tal interrupção pode ser temporária ou permanente, caso haja, será comunicada aos Utilizadores, que poderão
sofrer a perda das informações armazenadas nos diferentes serviços.

Responsabilidade.
O Usuário será o único responsável por quaisquer infrações que possam ser incorridas ou por danos que possam ser causado através do uso
do site, sendo ECO ALLIANCE, SAU isenta de qualquer responsabilidade decorrente da utilização desse serviço, assumindo este quanto
aos prejuízos, custos e indenizações incidido a ECO ALLIANCE, SAU devido a reclamações ou ações judiciais. ECO ALLIANCE, S.A.U
declina qualquer responsabilidade em relação às informações encontradas fora deste site. ECO ALLIANCE, SAU não será responsável em
caso de interrupções do serviço, atrasos, erros, avarias e, em geral, outros inconvenientes que tenham sua origem em causas fora do controle
de ECO ALLIANCE, SAU, e / ou devido a uma fraude ou ação culposa do Usuário e / ou originada por força maior.
Sem prejuízo do disposto no artigo 1105 do Código Civil “as causas por força maior” também será entendido como, adicionalmente, e para
os efeitos destas condições gerais, todos os eventos que ocorram fora do controle da ECO ALLIANCE, SAU, tais como: incumprimento
de terceiros, operadoras ou prestadoras de serviço, atos governamentais, falta de acesso a redes de terceiros, atos ou omissões de autoridades
públicas, aqueles outros produzidos em decorrência de fenômenos naturais, apagões, etc. e o ataque por Hackers ou terceiros especializados
sobre segurança ou integridade do sistema informático.* ECO ALLIANCE, S.A.U * vem adotando todas as medidas de segurança
existentes de acordo com o estado da arte. Em qualquer caso, seja qual for a sua causa, ECO ALLIANCE, S.A.U não assumirá qualquer
responsabilidade por danos diretos ou indiretos, danos consequentes e / ou lucros cessantes. ECO ALLIANCE, S.A.U terá o direito, sem
qualquer compensação ao Utilizador por estes conceitos, de suspender temporariamente os serviços e conteúdos do Site para efetuar as
suas operações de manutenção, melhoramento e / ou reparação. ECO ALLIANCE, S.A.U não se responsabiliza por eventuais danos que
possam surgir no equipamento dos Utilizadores devido a possíveis vírus informáticos contraídos pelo Utilizador como resultado da
navegação no Site, ou por quaisquer outros danos derivados dessa navegação. ECO ALLIANCE, S.A.U. não garante, de forma alguma, as
condições e / ou o correto fornecimento dos produtos ou serviços oferecidos aos Usuários por terceiros fora da ECO ALLIANCE, S.A.U.
Que pode ser acessados através de links estabelecidos no site da ECO ALLIANCE, S.A.U. Da mesma forma, ECO ALLIANCE, S.A. Não
se responsabiliza pelo cumprimento por parte desses terceiros das normas em vigor em nosso ordenamento jurídico e, principalmente, pela
relativa proteção de dados pessoais e do comércio eletrônico. ECO ALLIANCE, S.A.U não se responsabiliza pela veracidade, falta de
utilidade ou adequação para uma utilização específica deste Site ou dos seus conteúdos; da perda de dados ou serviços como resultado de
qualquer atraso, não entrega, entrega incorreta dos produtos expostos ou interrupção do serviço; da veracidade, qualidade ou natureza das
informações obtidas através do seu conteúdo. Em qualquer caso, a informação disponibilizada neste site tem por objetivo complementar e
não substituir o aconselhamento que, em qualquer caso, deve ser obtido diretamente dos profissionais competentes.

Dados de identificação
De acordo com o artigo 10 da Lei 34/2002, sobre Serviços da Sociedade da Informação, informa-se que os dados identificadores do titular
da página são: ECO ALLIANCE, SAU, domiciliada em Madrid, Calle Eugenio Salazar nº 28, CIF: A- 86430550. Inscrito no Registro
Mercantil de Madrid no tomo 29.822, fólio 10, seção 8, página M-536571.

Lei aplicável e jurisdição.
Todas as questões que possam surgir devido à interpretação, execução ou eventual violação das presentes condições de uso, os interventores,
renunciando à sua própria jurisdição, e independentemente do lugar onde surja qualquer litígio entre eles, submetem-se expressamente à
competência e jurisdição nos Tribunais de Madrid (Espanha). Estas condições serão regidas, em qualquer caso, pela Legislação Espanhola.

ECO ALLIANCE - C/ Eugenio Salazar, 28, 28002 Madrid (España)

