TERMOS DE USO DO SITE
Para aceder a este site de propriedade da Iveco SpA - Via Puglia, 35-10156 TORINO
(doravante
IVECO), você deve aceitar os termos explanados abaixo. Se não aceitar estes termos
de utilização, não poderá ir a outras páginas do site. Estes termos de uso, as
informações e materiais contidos neste site estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio.
O acesso será de acordo com as restrições locais. O site e todas as informações e
funções nele contidas não são projetados para, ou destinados à utilização, por
pessoas residentes ou localizadas em qualquer jurisdição onde a distribuição de tais
informações ou funções é contrária ao direito aplicável, ou está sujeita à obtenção de
licenças ou autorizações pelas filial, subsidiária ou afiliada da Iveco, não disponíveis
para IVECO.
Serviços e produtos. É possível que os produtos e serviços apresentados no site da
IVECO não possam ser vendidos, ou podem não estar disponíveis para os residentes
de determinados países. Por este motivo, a Iveco reserva-se o direito de avaliar, de
forma independente e com a maior discrição, a opção de não fornecer os produtos ou
serviços apresentados no site em alguns países.
Nenhuma oferta. As informações contidas neste site IVECO são apresentadas
apenas para fins informativos. Nenhuma informação publicada constitui uma
solicitação, oferta ou recomendação para comprar ou vender serviços.
Nenhuma garantia. As informações e materiais contidos no site da IVECO são
fornecidos "tal como estão" e sujeitos à disponibilidade. A IVECO não dá qualquer
representação ou garantia, explicita ou implícita, quanto à informação e funcionalidade
contida no website e, em particular no que diz respeito à propriedade, respeito à lei,
violação, comerciabilidade ou adequação para um propósito particular. Nem a IVECO
ou grupo de empresas, filiais, parceiros, licenciados e fornecedores devem licenciar
quaisquer compromissos com o seguinte: (i) que o site atende às necessidades do
utilizador, (ii) que o site funciona de forma contínua, pontual, seguro, livre de erros ou
(iii) os resultados que são obtidos através da utilização do site
(incluindo informações e materiais neste site) estão corretos, completos, precisos e
que correspondam às exigências do utilizador. Na medida do permitido por lei, a
IVECO declina qualquer responsabilidade da sua parte, seus diretores, empregados e
agentes contra qualquer parte por qualquer perda, responsabilidade, custos,
reclamações, despesas, danos ou outros direta ou indiretamente, contratual ou
extracontratual, incluindo negligência decorrentes ou baseado no uso do site da
IVECO ou qualquer uma destas páginas web, mesmo que a IVECO sabia que tal
possibilidade poderá ocorrer.
Link. O Web site IVECO pode conter conteúdo de terceiros ou links para sites de
terceiros.
Estes conteúdos e links são fornecidos apenas para sua conveniência e para sua
informação. A IVECO não tem controlo sobre qualquer conteúdo destes sites, e não
assume qualquer responsabilidade, nem faz nenhuma garantia ao visualizar,
nomeadamente em relação à precisão, assunto, qualidade ou atualizações de status
para esse conteúdo. A IVECO não é responsável pelo conteúdo ou sites que estejam
ligados (através de link ou framing) ao website IVECO.
Direitos de propriedade intelectual. A IVECO, ou um terceiro, detém todos os
direitos, títulos e interesses (incluindo direitos autorais, marcas, patentes e todos e

quaisquer outros direitos de propriedade intelectual ou outro direito), em todas as
informações e em todo o conteúdo (incluindo todos os textos, dados, gráficos e logos)
existente no site da IVECO. As páginas individuais e/ou seções do site da IVECO
podem ser impressas apenas para uso pessoal ou para uso interno. Os utilizdores do
site não devem modificar, copiar, transmitir, distribuir, exibir, executar, reproduzir,
publicar, licenciar, transferir ou utilizar para criar trabalhos derivados, ou de qualquer
outra forma para fins comerciais ou públicas as informações, textos, gráficos, imagens,
vídeo clipes, diretórios, bases de dados, listas ou software obtido no site da IVECO ou
partes deles, sem ter obtido o respetivo consentimento, por escrito, da IVECO.
Recuperação sistemática de conteúdos do web site IVECO para criar ou compilar,
direta ou indiretamente, a recolha, compilação, banco de dados ou diretório (seja por
meio de robôs, spiders, dispositivos automáticos ou processos manuais) ou a criação
de links para o site da IVECO sem ter obtido o consentimento por escrito de IVECO. É
proibido usar as marcas registadas da IVECO para qualquer fim, salvo com
consentimento escrito obtido da IVECO.
Cláusula de salvaguarda. Se um tribunal ou outra autoridade competente pressupõe
que qualquer disposição destes Termos de Uso é inaplicável, ilegal ou inexeqüível em
seu sistema jurídico, a ineficiência, ilegalidade ou inexigibilidade da disposição em
causa não deverá afetar a validade, legalidade ou aplicabilidade destes termos de uso
em outras jurisdições.
Conflito com termos adicionais. Algumas páginas ou áreas do site da IVECO pode
conter termos, condições e avisos de isenção. No caso de um conflito entre estes
termos de uso e condições adicionais, estes últimos vão prevalecer para essas
páginas da web ou áreas.
Política de privacidade. O uso de informações pessoais fornecidas ou recolhidas
através deste site ou em ligação com o mesmo, será feito somente de acordo com a
legislação italiana sobre a privacidade e a política de privacidade, listada abaixo.
Encerramento do website. A IVECO reserva-se o direito exclusivo de fechar no todo
ou em parte do site a qualquer momento, por qualquer motivo, sem aviso prévio ou
necessidade de consentimento. A IVECO não assume nenhuma responsabilidade
para o armazenamento ou eliminação de qualquer conteúdo e/ou Conteúdos do
Utilizador publicados no site.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Na consulta do presente site podem ser usados alguns dados relacionados com
pessoas identificáveis ou identificadas. O processamento destes dados é executado
por: Iveco SpA, com sede em Turim (Itália), Via Puglia 35, 10156. O processamento
relacionado com os serviços web deste site é executado no escritório acima
mencionado da Iveco SpA e é executado por técnicos da Iveco SpA, ou por pessoas
eventualmente contratadas para fazer a operação de manutenção ocasional.
Dados de navegação. Os sistemas de informação e os procedimentos de software
fornecido para o funcionamento do presente site, durante sua gestão normal,
adquirirem alguns dados pessoais cuja transmissão está implícita na utilização de
protocolos de comunicação da Internet. Esta informação não é recolhida, a fim de ser
associado a pessoas identificadas, mas a natureza particular dessas informações
permite a identificação dos utilizadores por meio de elaboração ou associação com
outros dados de terceiros. Nesta categoria de dados estão incluídos: endereço IP,
nomes de domínio da calculadora utilizada pelo utilizador, endereço URI (Uniform
Resource Identifier), que pode identificar os pedidos solicitados, a altura do pedido, o
método utilizado para enviar o pedido para o servidor, a dimensão do ficheiro obtido

em resposta, o código numérico que indica o estado da resposta oferecida pelo
servidor (conclusão com sucesso, erro, etc.) e outros parâmetros relacionados com o
sistema operacional e as ferramentas de informação utilizados pelo utilizador. Estes
dados são utilizados com a finalidade única de obter informação estatística e anónima
sobre a utilização do website e a fim de controlar o seu funcionamento correcto e que
são apagados imediatamente após a elaboração. Os dados podem ser utilizados para
a verificação da responsabilidade de eventual crime, no caso de crimes contra este
site: exceptuam-se neste caso, os dados relativos aos utilizadores finais que são
mantidos por um período máximo de 7 dias. A utilização de cookies de sessão (que
não são guardados de forma permanente no computador do utilizador final e
desaparecem com o desligar do navegador) é estritamente limitada à transmissão de
marcas de identificação da sessão (constituída por números aleatórios gerados pelo
servidor) que são necessárias para permitir uma navegação segura e eficiente no
presente web site. Os cookies de sessão utilizados neste site evitar o recurso a outras
técnicas de informação que são potencialmente prejudiciais para a confidencialidade
da navegação do utilizador e não permitem a aquisição de dados pessoais que
possam identificar o utilizador.
Informações fornecidas pelo Cliente. O cliente é livre para fornecer os seus dados
pessoais através dos formulários e módulos, para o ativar o serviço. Se o cliente não
fornecer estes dados, será impossível a Iveco SpA fornecer o serviço. Os dados
pessoais são tratados com instrumentos automatizados para o tempo estritamente
necessário para alcançar o propósito, para a qual são solicitados atrás. Serão
observadas especiais medidas de segurança para evitar a perda de dados, usos
ilícitos ou incorrectos e o acesso não autorizado.
Direitos do cliente. A pessoa cujos dados pessoais são referidos têm o direito de
obter, em qualquer momento, a confirmação da existência ou não dos mesmos e
conhecer o seu conteúdo e a sua origem, para verificar a exatidão ou solicitar a
integração ou a atualização ou a retificação nos termos do artigo 7 do Decreto
Legislativo 196/2003. De acordo com o mesmo artigo, o cliente tem o direito de pedir o
cancelamento, transformação em forma anónima ou o bloqueio dos dados tratados em
violação da lei italiana, bem como o direito de se opor, em qualquer caso, por motivo
legítimo, o seu processamento.

