TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Todo o conteúdo disponível através de itech-on.pt é propriedade da iTech-ON, Investigação e
Desenvolvimento de Tecnologias de Informação, Lda. Quando tal não se verificar, a iTech-ON
tem autorização dos respetivos proprietários para a sua utilização e divulgação.
Todos os textos, fotografias, imagens, desenhos e outros podem encontrar-se protegidos pela
lei, ao abrigo do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. Por direitos de propriedade
intelectual, ou mesmo direitos de autor, inclusive modelos de utilidade ou direitos de design,
pelo que a sua reprodução ou utilização indevida de conteúdo é expressamente proibida.
Também os logótipos e marcas comerciais são propriedade da iTech-ON ou foram concedidas
sob a devida autorização.
Para além da navegação da rede internet, é expressamente proibida a cópia, reprodução ou
difusão de qualquer um dos conteúdos referidos, independentemente dos meios utilizados, com
exceção do direito de citação previsto na lei.
Simultaneamente, a utilização comercial de textos, fotografias, imagens, desenhos e outros é
proibida.
Os Direitos de Autor relativamente aos projetos desenvolvidos pela iTech-ON por solicitação de
Cliente são propriedade do cliente só e quando forem considerados finalizados e aprovados em
definitivo e liquidados integralmente.
A iTech-ON reserva-se o direito de atuar judicialmente contra qualquer entidade, particular ou
coletiva, responsável pela cópia, reprodução, difusão ou exploração, que não tenha sido
formalmente solicitada e autorizada pela iTech-ON.

A informação fornecida através do site itech-on.pt não está sujeita a nenhuma garantia, uma
vez que o site tem por objetivo disponibilizar informação geral.
A navegação no site itech-on.pt pressupõe a aceitação das presentes condições.
A iTech-ON não poderá, contudo, garantir total exatidão ou integridade da informação ou
mesmo garantir que a informação cumpre todos os seus requisitos.
Quando no site itech-on.pt houver uma referência ou seja disponibilizado link de acesso a outros
sites, a iTech-ON não assume responsabilidade pelos serviços ou equipamentos fornecidos.
Também quando o acesso ao site da iTech-ON aconteça a partir de outros sites, a iTech-ON
poderá não ter aprovado o respetivo link, pelo que se deverá verificar se existe autorização
expressa.
A iTech-ON compromete-se a adotar as medidas de segurança necessárias à salvaguarda dos
três pilares de segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade,
nomeadamente relativamente à utilização dos emails facultados pelos subscritores. Para mais
informações deve consultar-se a IT.P3.PL.02 Política de Privacidade RGPD.

A iTech-ON renuncia a qualquer responsabilidade por perdas ou danos que possam advir da
utilização do site itech-on.pt ou ao acesso a outros sites por intermédio de links fornecidos em
itech-on.pt. A limitação de responsabilidades aplica-se também a prejuízos ou danos causados
por vírus informáticos detetados no computador do utilizador.
A iTech-ON conta com um serviço 360º e presta serviços nas áreas de programação para
softwares de gestão e para a web, web design e web marketing, serviços de assistência técnica
e suporte, como sendo manutenções, atualizações, alojamento e outros serviços de
programação.
Um novo projeto ou serviço é considerado iniciado apenas após formalização da adjudicação ou
conforme acordo prévio, firmado com o cliente.
O cliente reconhece que os serviços a desenvolver pela iTech-ON dependem da complexidade
do projeto, do acesso a conteúdos e informações necessárias à sua execução/ implementação e
do volume de projetos em curso.
A iTech-ON e os seus clientes comprometem-se a guardar confidencialidade relativamente a
todas as informações e contactos estabelecidos entre si, independentemente do veículo.
O Cliente reconhece que os serviços a prestar pela iTech-ON dependem de diversos fatores,
nomeadamente, dos serviços a prestar por entidades terceiras, pelo que poderão existir
situações de incorreto funcionamento ou quebra nos serviços. A iTech-ON compromete-se,
contudo, a desenvolver todos os esforços que estejam ao seu alcance com o propósito de
retomar o normal funcionamento e/ ou resolver os problemas identificados.

