
Informação Prévia 
 

O website da Retail Mind, Lda doravante RM, tem como finalidade disponibilizar conteúdos de 

caráter geral e informativo. Este website não deverá ser utilizado nem tido como substituto de 

informações que lhe sejam concedidas pela RM. 

A RM empreende todos os esforços para garantir que as informações contidas neste website 

são corretas e atualizadas. Contudo, a sua exatidão não poderá ser assegurada, pelo que a RM 

não assume qualquer responsabilidade pela exatidão, perfeição ou autenticidade de quaisquer 

informações contidas neste website. 

A RM reserva-se ainda o direito de introduzir alterações a qualquer momento, sem aviso prévio, 

relativamente a produtos e serviços referidos neste website. 

O website da RM rege-se pelos presentes Termos e Condições, pelo que, ao utilizar o nosso 

website,  o   visitante   e/ou   utilizador   está   expressamente   a   aceitar   os   mesmos. 

Assim, caso não concorde com os atuais Termos e Condições não deverá utilizar este website. 

Propriedade Intelectual 

O conteúdo deste website, incluindo marcas, desenhos, logótipos, texto, imagens, materiais 

áudio e de vídeo, é propriedade da RM, a menos que tal seja indicado através de uma referência 

à sua fonte, e está protegido nos termos gerais de direito e pela legislação nacional e 

internacional em matéria de proteção da propriedade intelectual. Não é permitido exibir, 

reproduzir, distribuir, modificar, transmitir ou usar o conteúdo deste website de forma alguma, 

para qualquer finalidade pública ou comercial, sem o prévio e expresso consentimento escrito 

da RM. 

Só poderá utilizar a informação, texto, figuras ou gráficos contidos neste website para seu uso 

pessoal, e nunca para fins comerciais, e não deverá reproduzir, modificar, transmitir, autorizar 

ou publicar tais informações, total ou parcialmente, para qualquer fim, sem a autorização prévia 

e por escrito da RM. 

Tratamento de Dados Pessoais 

A navegação através do presente website poderá não implicar o fornecimento de dados 

pessoais. Contudo, a RM disponibiliza, no presente website, formulário de subscrição de 

Newsletter Business Essentials cujo preenchimento implica o fornecimento de dados pessoais, 

estando, no entanto, a sua utilização salvaguardada nos termos previsto no respetivo formulário 

e protegida pela nossa Política de Privacidade. 

Para quaisquer questões relativas ao tratamento dos seus dados, por favor, contacte-nos para 

os contactos indicados neste site, seção contactos. 

Utilização de Cookies 

A RM utiliza a tecnologia ‘cookies’ para ajudar a determinar a utilidade, interesse e número de 

utilizações do website, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente, bem como 

eliminando a necessidade de o utilizador introduzir repetidamente as mesmas informações. 

Os ‘cookies’ são etiquetas de software que são armazenadas nos equipamentos de acesso, 

através do navegador (browser), retendo apenas informação relacionada com as suas 

preferências e não incluindo, como tal, os seus dados pessoais. 



Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente 

através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador. 

Segurança dos Dados 

A RM dispõe de procedimentos de natureza técnica e organizativa, com o objetivo de evitar 

quebras de segurança e o acesso indevido a dados pessoais, bem como a sua destruição ou uso 

ilícitos. 

Apesar de todos os esforços, não é possível à RM garantir a plena e absoluta inviolabilidade da 

informação recebida, tendo em conta o carácter inseguro das redes abertas, como é o caso da 

Internet. 

A RM não se responsabiliza por danos resultantes de vírus ou outros elementos igualmente 

perigosos para o seu computador. 

Disposições Finais 

A RM reserva o direito de, a todo o momento e sem aviso prévio, alterar os presentes Termos e 

Condições, pelo que aconselhamos a visitar esta página com regularidade para rever a 

informação contida no website e eventuais informações adicionais. 

A forma como utiliza este website e os conteúdos nele presentes é exclusivamente da sua 

responsabilidade e risco. 

Os presentes Termos e Condições são regidos pela lei portuguesa. 
 


