DADOS GERAIS
De acordo com o artigo 10 da lei 34/2002, de 11 de Julho, dos Serviços da Sociedade de
Informação e Comércio Electrónico, colocamos à sua disposição os seguintes elementos:
El Pastoret de la Segarra S.L. está domiciliada no P.I. Bosc Ferran s/n, com o NIF ESB-25272832.
Inscrita no Registo Mercantil de Lérida, Vol. 73, Folio 71, Folha L1299, Inscrição 1ª.
Na web www.pastoret.com há uma série de conteúdos de caracter informativo sobre os produtos
elaborados pela Pastoret e outros conteúdos relacionados com a empresa.
O seu principal objectivo é facilitar aos clientes e ao público em geral, a informação relativa à
empresa, aos produtos e serviços que se oferecem.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Em cumprimento do disposto na Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, de Protecção de
Dados de Carácter Pessoal (LOPD) informa-se o utilizador que todos os dados que nos
proporcionem serão incorporados num ficheiro, criado e mantido de baixo da responsabilidade da
empresa El Pastoret de la Segarra S.L.
Que sempre se vai respeitar a confidencialidade dos seus dados pessoais que só serão
utilizados com a finalidade de gerir os serviços oferecidos, atender as solicitações que nos
coloquem, realizar tarefas administrativas, assim como enviar informação técnica, comercial ou
publicitária por via normal ou electrónica.
Para exercer os seus direitos de oposição, rectificação ou cancelamento deverá dirigir-se à
sede da empresa P.I. Bosc Ferran s/n, escrever através do seguinte correio electrónico
pastoret@pastoret.com ou contactar-nos pelo telefone 00 34 973556039.

CONDIÇÕES DE USO
As condições de acesso e uso do presente Sitio Web regem-se pela lei vigente e pelo
princípio de boa fé, comprometendo-se o utilizador a realizar um bom uso da web. Não se permite
condutas que vão contra a lei, os direitos ou interesses de terceiros.

Ser utilizador da web de www.pastoret.com implica que reconhece ter lido e aceitado as presentes
condições e as que constem na normativa legal aplicável a esta matéria. Se por algum motivo não
está de acordo com estas condições não continue usando esta web.
Qualquer tipo de notificação ou reclamação será somente válida se for feita por notificação
escrita e/ou correio registado.

RESPONSABILIDADES
El Pastoret de la Segarra S.L. não é responsável da informação e conteúdos armazenados em
fóruns, redes sociais ou qualquer outro meio que permita a terceiros publicar conteúdos de
forma independente na página web do prestador.
Contudo, tendo em conta os art. 11 y 16 da LSSI-CE, El Pastoret de la Segarra S.L.
compromete-se a retirar ou bloquear os conteúdos que possam afectar ou violar a legislação
nacional ou internacional, direitos de terceiros ou a moral e a ordem pública.
A empresa não se responsabilizará dos danos e prejuízos que se produzam por falhas ou
más configurações do software instalado no computador do utilizador. É também excluída
toda responsabilidade por alguma incidência técnica ou falha que se produza quando o utilizador se
ligue à internet. Igualmente não se garante a inexistência de interrupções ou erros no acesso ao
Sítio Web.
El Pastoret de la Segarra S.L. reserva-se o direito a actualizar, modificar ou eliminar a
informação contida na sua página web, assim como a configuração ou apresentação do mesmo,
em qualquer momento sem assumir alguma responsabilidade por isso.
Comunicamos que qualquer preço que possa ver na nossa web será somente orientativo. Se o
utilizador deseja saber com exactidão o preço ou se o produto no momento actual conta com
alguma promoção da qual possa beneficiar, deve deslocar-se a alguma das lojas físicas onde se
encontram à venda os produtos El Pastoret de la Segarra S.L.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Pastoret de la Segarra S.L. é titular de todos os direitos sobre o software da publicação
digital, assim como dos direitos de propriedade industrial e intelectual referidos nos

conteúdos que se incluem, à excepção dos direitos sobre produtos e serviços de carácter público
que não são propriedade desta empresa.
Nenhum material publicado nesta web poderá ser reproduzido, copiado ou publicado sem o
consentimento por escrito de El Pastoret de la Segarra S.L.
Toda a informação que se receba na web, como comentários, sugestões ou ideias,
considerar-se-á cedida à El Pastoret de la Segarra S.L. de maneira gratuita. Não deve enviar-se
informação que NÃO possa ser tratada deste modo.
Todos os produtos e serviços destas páginas que NÃO são propriedade de El Pastoret de la
Segarra S.L. são marcas registadas dos respectivos proprietários e são reconhecidas como tais
pela nossa empresa. Somente aparecem na web de El Pastoret de la Segarra S.L. com a finalidade
de promoção e de compilação de informação. Estes proprietários podem solicitar a modificação ou
eliminação da informação que lhes pertence.

LEI APLICAVEL E JURIDIÇÃO
As presentes condições gerais regem-se pela legislação Espanhola. Para qualquer litígio que
possa surgir relacionado com o Sítio Web ou a actividade que nele se desenrola, serão julgados
nos Tribunais de Lerida, renunciando expressamente o utilizador a qualquer outro foro.

POLÍTICA DE COOKIES
El Pastoret de la Segarra S.L. por sua própria conta ou de um terceiro contratado para
prestação de serviços de mediação, pode utilizar cookies quando o utilizador navega pelo
Sitio Web. Os cookies são ficheiros enviados ao navegador por meio de um serviço web com
a finalidade de registrar as actividades do utilizador durante o tempo de navegação.
Os cookies utilizados associam-se unicamente com um usuário anónimo e o seu computador, e não
proporcionam por si mesmos os dados pessoais do utilizador.
Mediante o uso dos cookies, é possível que o servidor onde se encontra a web, reconheça o
navegador web utilizado pelo utilizador com a finalidade de que a navegação seja mais
simples. Utilizam-se também para medir a audiência e parâmetros de tráfego, controlar o processo
e número de entradas.

O utilizador tem a possibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepção
de cookies e para impedir a sua instalação no seu equipamento. Por favor consulte as
instruções e manuais do seu navegador para obter mais informação.
Para utilizar o Sitio Web não é necessário que o utilizador permita a instalação dos cookies
enviados ao Sítio Web, ou ao terceiro que actue em seu nome, sem prejuízo que seja necessário
que o utilizador inicie uma sessão em cada um dos serviços cuja prestação requeira o prévio
registo.
Em todo o caso os cookies têm um carácter temporal com a única finalidade de tornar a
utilização subsequente mais eficiente. Em nenhum caso se utilizará cookies para recolher
informação de carácter pessoal.

