AVISO LEGAL

TERMOS LEGAIS DE UTILIZAÇÃO – PROPRIEDADE INTELECTUAL
Ao aceder ao nosso website, ou a qualquer conteúdo que nele se encontre, o utilizador acorda e aceita
os termos e condições que abaixo se apresentam:

1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Os conteúdos deste website, incluindo, mas não se limitando à sua programação, edição, compilação e
demais elementos necessários ao seu funcionamento, os desenhos, logótipos, texto e/ou gráficos, são
propriedade da Logifrio®1 ou, se for o caso, possuem licença ou autorização expressa pelos autores. Todos
os conteúdos do website estão devidamente protegidos por direitos de autor e direitos conexos, bem
como por direitos de propriedade industrial ao abrigo das leis portuguesas e da União Europeia, ou
convenções internacionais, não podendo estes ser utilizados fora das condições previstas. Neste sentido,
os conteúdos não podem ser copiados para uso comercial, para distribuição, nem ser modificados ou
reencaminhados para outros websites.
Independentemente do fim a que se destinam, a reprodução, utilização, exploração, distribuição e
comercialização total ou parcial, em qualquer caso, carece de autorização prévia por escrito da Logifrio®.
Qualquer uso não autorizado previamente é considerado uma violação grave dos direitos de propriedade
intelectual ou industrial do autor.
Todas as tentativas de alterar ou inserir informação são proibidas e podem ser punidas de acordo com a
legislação em vigor.
Os desenhos, logotipos, textos e/ou gráficos não pertencentes à Logifrio® e que possam aparecer no site,
pertencem aos seus respetivos titulares, sendo eles próprios responsáveis por qualquer eventual
controvérsia, diferendo ou processo, que possa surgir a respeito dos mesmos. A Logifrio® autoriza
expressamente terceiros a redirecionar diretamente para os conteúdos específicos do website, e em
qualquer caso redirecionar para o website principal logifrio.com.
A Logifrio® reconhece a favor dos seus titulares os correspondentes direitos de propriedade intelectual e
industrial e a sua mera menção ou exibição no website não implica a existência ou o reconhecimento de
quaisquer direitos ou responsabilidade sobre os mesmos, nem implica o patrocínio ou a sua
recomendação.

2. DECLARAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
O nosso website tem como objetivo a publicação e divulgação de informação relevante de todas as
temáticas relacionadas com a atividade promovida e desenvolvida pelo Grupo Zolve em Portugal e
Espanha.

1 Marca utilizada pela empresa Zolve – Logística e Transportes, S.A., entidade que adquiriu a sociedade de direito espanhol Transportes

Gárcia Villalobos, S.A. (Zolve España – Logística y Transporte SAU), que integram o Grupo Zolve, sendo este o operador líder em serviços
de logística de temperatura controlada em Portugal e Espanha.

Sem prejuízo de empregarmos os melhores esforços no sentido de assegurar a qualidade e atualidade dos
conteúdos publicados, poderá a informação associada não estar completa ou atualizada. Ainda que assim
seja, tais conteúdos não constituem conselho ou sugestão, nem incluem qualquer relação contratual ou
forma de responsabilização,
A Logifrio® não é responsável pela exatidão, qualidade, segurança, legalidade ou licitude, incluindo pelo
cumprimento das regras respeitantes a direitos de autor e direitos conexos, relativamente a conteúdos,
produtos ou serviços contidos neste website e que tenham sido fornecidos por terceiros, inclusivamente,
através de ligações para outros websites.
A Logifrio® também não garante que documentos disponíveis neste website e que não sejam da sua
autoria reproduzam exatamente o texto adotado oficialmente, pelo que, a sua disponibilização não
dispensa a consulta, na sua versão original, dos documentos legalmente considerados autênticos.
A Logifrio® não responde por quaisquer perdas ou danos sofridos, direta ou indiretamente, por qualquer
utilizador, relativamente à informação contida neste website.
A Logifrio® não garante, de igual modo, que os conteúdos, software, produtos e serviços deste website
estejam isentos de erros ou falhas técnicas, com a consequência de não poder ser garantida a não
interrupção ou perturbação do serviço devido a tais problemas. Assim, a Logifrio® declina qualquer
responsabilidade por eventuais danos ou problemas que possam surgir na sequência da utilização deste
website ou de quaisquer outros serviços ou websites externos ou a ele ligados.

3. POLÍTICA DE LINKS
A partir do site, pode ser redirecionado para conteúdo de sites de terceiros, cujos conteúdos nem sempre
podem ser controlados pela Logifrio®, sendo que, neste caso, a Logifrio® não assumirá qualquer
responsabilidade sobre os mesmos.
Em qualquer caso, a Logifrio® reserva-se o direito de retirar qualquer conteúdo que possa infringir a
legislação nacional ou internacional, ou qualquer conteúdo atentatório à moral ou à ordem pública,
procedendo à retirada imediata do redireccionamento para o referido site, informando as autoridades
competentes.
A Logifrio® não se responsabiliza pelas informações e conteúdos armazenados, a título de exemplo, mas
não limitativo, em fóruns, chats, geradores de blogs, comentários, redes sociais ou qualquer outro meio
que permita a terceiros publicar conteúdos de forma independente no website. No entanto, é
disponibilizado a todos os utilizadores, autoridades e forças de segurança todos os meios e/ou
mecanismos necessários para colaborarem ativamente na remoção ou bloqueio de todos os conteúdos
que possam contrariar a legislação nacional e/ou internacional, os direitos de terceiros, moral ou ordem
pública. Caso o utilizador considere que há algum conteúdo no site que possa ser suscetível dessa
classificação deve informar, de imediato, o administrador do site, através do endereço info@logifrio.com.

4. IDENTIFICAÇÃO DE ENDEREÇOS DE IP
Os servidores do site podem detetar automaticamente o endereço IP e o nome de domínio usados pelo
usuário. Um endereço IP é um número atribuído automaticamente a um computador quando ele se
conecta à Internet. Toda esta informação é registada num ficheiro de atividade do servidor devidamente

registado que permite o tratamento posterior dos dados de forma a obter apenas medições estatísticas
que permitam conhecer o número de impressões de páginas, o número de visitas efetuadas aos
servidores web, a ordem das visitas, o ponto de acesso, etc.

5. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
Quaisquer tentativas de alteração e carregamento de informação, bem como outras ações que possam
causar dano ou pôr em risco a integridade do sistema, são estritamente proibidas e podem ser punidas
de acordo com a legislação em vigor. O utilizador deste website obriga-se a cumprir escrupulosamente a
legislação aplicável em matéria de criminalidade informática e de direitos de propriedade intelectual,
sendo exclusivamente responsável pela violação de quaisquer disposições legais.
Em caso de disputa ou conflito de interpretação dos termos que compõem os textos legais, bem como
qualquer questão relacionada aos serviços deste website, será aplicável a legislação portuguesa e
espanhola.
A Logifrio® reserva-se o direito de alterar os termos e condições legais de utilização do seu website sem
aviso prévio, pelo que, os mesmos deverão ser sempre consultados no momento de acesso.
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