TERMOS DE UTILIZAÇÃO DO SITE DO CLUBE DE FORNECEDORES DA ALTICE PORTUGAL
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Objeto e Âmbito de Aplicação
Este documento estabelece as regras que regulam o acesso e utilização, pelos
Fornecedores, da Área Reservada do site do Clube de Fornecedores, das suas
funcionalidades, serviços e conteúdos (doravante “Termos de Utilização”).
Os presentes Termos de Utilização aplicam-se a qualquer fornecedor, utilizador do site
do Clube de Fornecedores, nos termos descritos no número 2.
Estes Termos de Utilização não afastam a aplicação de quaisquer regras legais, nem de
outras condições definidas pela Altice Portugal ou por entidades públicas para o acesso
e/oi utilização do site do Clube de Fornecedores oi de quaisquer funcionalidades/serviços
dele constantes (“Serviços”).
Os presentes Termos de Utilização devem ser integralmente cumpridos, pelo que, caso o
Fornecedor não concorde, em qualquer momento, com qualquer um dos seus termos,
deverá cessar a utilização do site do Clube de Fornecedores.
Descrição e Condições de Acesso
A Altice Portugal gere e administra o site do Clube de Fornecedores com o objectivo de
centralizar todas a actividade de prospecção e consulta de mercado e de aquisição de
produtos e serviços para o Grupo Altice.
O fornecedor compromete-se a fazer uso diligente do utilizador e password de acesso ao
site do Clube de Fornecedores, não os disponibilizando a terceiros não autorizados. O
Fornecedor será responsável por todos os danos e prejuízos causados pela perda ou
utilização indevida do utilizador e password.
Condições de Utilização do Portal dos Fornecedores
O Fornecedor que aceda ao site do Clube de Fornecedores compromete-se, nos termos
da lei e destes Termos de Utilização, a não utilizar o site do Clube Fornecedores ou os
Serviços de uma forma que seja susceptível de violar direitos de qualquer Empresa do
Grupo Altice Portugal ou de terceiros, devendo ainda fazer uma utilização que seja
responsável, prudente e cuidadosa e a não perturbar ou degradar a continuidade,
integridade e a qualidade dos recursos e funcionalidades do site do Clube dos
Fornecedores ou dos Serviços.
O fornecedor é responsável pela actualização dos dados constantes do Registo de
Fornecedores, Assim, a Altice Portugal não é responsável por quaisquer danos ou
prejuízos, causados pela incorrecta identidade dos Fornecedores e falta de veracidade,
vigência e autenticidade dos respectivos dados.
Direitos de Autor e de Propriedade Inteletual
O site do Clube de Fornecedores é propriedade da Altice Portugal, estando o seu
conteúdo, incluindo, nomeadamente, as marcas, design, logotipos, imagens, fotografias,
vídeos e software ali apresentadas ou disponibilizadas protegido, ao abrigo das leis
portuguesas, da União Europeia ou de convenções internacionais, por direitos de
propriedade intelectual ou direitos conexo das empresas do Grupo Altice ou de terceiros.
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O Fornecedor não poderá, por qualquer forma, copiar, importar, utilizar ou explorar,
diretamente ou por via de terceiros, qualquer dos elementos disponibilizados no site do
Clube de Fornecedores, quer para uso comercial ou não, sem prévia autorização por
escrito da Altice Portugal do terceiro titular de tais direitos.
Quaisquer tentativas de modificação da informação, de carregamento de informação ou
de qualquer outra acção que possa causar dano e configurar um risco à integridade do
sistema, são absolutamente proibidas e poderão ser punidas nos termos da legislação em
vigor.
A Altice Portugal reserva-se o direito de, a qualquer momento, tomar todas as
providências necessárias, incluindo restrições ou limitações de acesso, para assegurar a
integridade e segurança do site do Clube de Fornecedores ou para evitar perdas, má
utilização ou alteração dos conteúdos ali disponibilizados.
Responsabilidade
A Altice Portugal pretende que as informações constantes do site do Clube de
Fornecedores estejam constantemente actualizadas e rigorosas, envidando os melhores
esforços para corrigir todos os erros que lhe sejam comunicados.
Sem prejuízo, a Altice Portugal adverte que a informação disponível no site do Clube dos
Fornecedores (i) não é necessariamente exaustiva, actualizada e rigorosa; (ii) está, por
vezes, ligada a sites externos sobre os quais a Altice Portugal não tem, nos termos do
número 6 abaixo, qualquer controlo ou responsabilidade.
Os conteúdos presentes no site do Clube de Fornecedores não constituem um conselho
ou sugestão, nem estabelecem qualquer relação contratual entre as partes. A Altice
Portugal não responde por quaisquer perdas ou danos sofridos por qualquer Fornecedor,
relativamente à informação contida no site do Clube de Fornecedores.
A Altice Portugal envidará os melhores esforços para minimizar os inconvenientes
causados por erros ou falhas técnicas. Todavia, determinadas informações ou outros
conteúdos constantes do site do Clube de Fornecedores poderão ter sido criados ou
desenvolvidos em ficheiros ou formatos que não estão isentos de erros, com a
consequência de não se poder garantir a não interrupção ou a não perturbação de acesso
ao presente sítio. A Altice Portugal não se responsabiliza por eventuais falhas, imputáveis
a terceiros, que bloqueiem, limitem ou impeçam o acesso ou a utilização do site do Clube
de Fornecedores.
Será da exclusiva responsabilidade do Fornecedor o uso de conteúdos disponibilizados ou
descarregados pelo ou através do site do Clube de Fornecedores, não sendo a Altice
Portugal responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos, incluindo a perda de dados e
informações, resultantes da sua utilização. Se o utilizador / fornecedor tiver dúvidas
quanto à compatibilidade ou genuídade de tal conteúdo não deverá descarrega-lo ou
utiliza-lo e poderá entrar em contato com a Altice Portugal através dos canais habituais.
Se as informações constantes do site do Clube de Fornecedores divergirem, em alguma
medida, das informações oficiais disponibilizadas pela Altice Portugal em formato de
papel, estas últimas prevalecerão.
Links
A Altice Portugal não se responsabiliza pela qualidade ou veracidade das afirmações
reproduzidas nos sites para onde remetem as ligações de hipertexto, também
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denominadas “hyperlinks” ou “link” presente nesta página. A Altice Portugal não exerce
qualquer controlo sobre os conteúdos, produtos e serviços oferecidos por terceiros
através dos links inseridos na mesma.
Os Fornecedores que pretendam efectuar um “hyperlink”, no seu site, para o site do
Clube de Fornecedores, deverão cumprir as seguintes obrigações:
a)
O “hyperlink” para o site do Clube de Fornecedores não implica ou
pressupõem, em caso algum, a existência de quaisquer relações entre a Altice
Portugal e o proprietário de tal site, nem a aceitação ou aprovação, pela
Altice Portugal, dos conteúdos ou serviços dele constante.
b)
O “hyperlink” permitirá apenas a ligação à homepage do site do Clube de
Fornecedores e não para a sua área reservada.
c)
A página em que se estabelece o “hyperlink” não poderá conter informações
ou conteúdos contrários à lei, nem qualquer marca, logótipo ou qualquer
sinal distintivo propriedade da Altice Portugal, salvo se estes fizerem parte do
“hyperlink”.
Cookies
O site do Clube de Fornecedores poderá utilizar cookies quando um fornecedor navega
pelas páginas do site do Clube de Fornecedores. Os cookies usados nas páginas do site do
Clube de Fornecedores são exclusivamente utilizados como forma de melhorarem o
interface de utilização do site, associando-se ao programa de navegação de um
determinado computador e não proporcionando por si o nome e apelidos ou outros
dados pessoais do utilizador / fornecedor registado.
O fornecedor pode configurar o seu computador para ser avisado da receção de cookies,
assim como para impedir a sua instalação. Se o utilizador / fornecedor pretende usar
desta faculdade, deve consultar as instruções e manuais do seu programa de navegação.
Se o fizer continua a poder aceder ao site do Clube de Fornecedores.
A Altice Portugal compromete-se a processar e a utilizar os dados pessoais recebidos de
quem acede ou utiliza este site em conformidade com a lei e com a política de
privacidades.
Lei Aplicável e Foro
Os Termos de Utilização regem-se pela Lei Portuguesa.
As questões que se suscitarem sobre a interpretação, execução ou aplicação das regras
constantes dos Termos de Utilização e que sejam solucionadas por acordo entre as
partes serão dirimidas pelo Tribunal da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a
qualquer outro

