
Lei de Serviços da Sociedade da Informação e de Comércio Eletrónico 

 

De acordo com o estabelecido na Lei 34/2002, de 11 de julho, de Serviços 

da Sociedade da Informação e de Comércio Eletrónico, indica-se que o 

titular do site web é Guillermo Pascual Pouteau, com Cartão de 

Identificação 14.300.963T, domicílio na Rua Rafael Alberti número 4, 2º 

andar direito (Las Rozas de Madrid, Espanha) e número de telefone +34 

638 37 72 95. 

 

Proteção de Dados 

 

Seguindo o estabelecido pela Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro, de 

Proteção de Dados de Carácter Pessoal, deixar consignado que este site 

web não recolhe dados pessoais de nenhum tipo e que não usa cookies. Os 

servidores unicamente recolhem sobre o número de usuários que visitam o 

site web, a data e a hora de visita, o número de páginas visitadas, as 

páginas dos sites web que ligam a este site web (e de onde chegou à visita) 

e outra informação não pessoal sobre padrões de tráfego web. Toda esta 

informação é anônima e não haverá tentativa nenhuma de identificar aos 

usuários do site web. 

 

Termos de uso do site web 

 

O usuário assume a responsabilidade do uso do portal. 

 

O presente site web só pode-se utilizar com o fim de informar-se dos tours.  

 

O usuário deverá ter em conta que as medidas de segurança dos sistemas 

informáticos na Internet não são de todo confiáveis. Assim, Guillermo 

Pascual Pouteau não se responsabiliza por qualquer “ataque cibernético” 

que padecesse o usuário através do uso do site web. 

 

Com caráter enunciativo e não limitativo, não é permitido: 

 

1) Usar o site web para incorrer em atividades ilegais, ilícitas, 

contrarias à bona fide (a boa-fé), os usos geralmente aceitados e o 

ordem publico. 

 

2) O uso de site web com intenções lesivas contra Guillermo Pascual 

Pouteau e que causem o anormal funcionamento do site web: 

introduzir na rede programas (“Troianos”) e/ou “vírus” que danem o 

site web, etc. 

 



3) Aceder ilegalmente ao correio eletrônico do site web, assim como 

manipulá-lo com a ideia dolosa de transmitir dados que infrinjam  a 

boa-fé, a moral e/ou o ordem publico: ameaças; difamações; 

obscenidades; material pornográfico (legal ou ilegal); conteúdos 

imorais, contra os direitos humanos, xenófobos, racistas, da apologia 

ao terrorismo, etc. Em definitiva, qualquer material que constitua 

infração à lei.            

 

4) Realizar solicitudes de orçamento, ou contratações, especulativas, 

falsas ou fraudulentas.   

 

Guillermo Pascual Pouteau reserva-se o direito de denegar o acesso ao site 

web por parte daqueles que contravenham qualquer das condições antes 

expostas, assim como informar às autoridades competentes e iniciar um 

processo legal contra os infratores. 

 

Modificações dos termos de uso 

 

Guillermo Pascual Pouteau pode revisar e modificar os termos de uso do 

site web a qualquer momento, sem aviso prévio e sem nenhuma 

responsabilidade para os que a usem. Se o senhor usa este site web, 

concorda em aceitar a versão atual dos termos de uso. Se não concorda, 

então, se faz favor, deixe de aceder e/ou usar este site web. 

 

Propriedade intelectual do site web 

 

Os direitos de propriedade intelectual do site web (desenho, código fonte, 

fotografias), assim como os logotipos que o compõem, são marcas 

registradas e de titularidade de Guillermo Pascual Pouteau. 

 

Qualquer uso indevido das mesmas por parte de pessoa diferente de 

Guillermo Pascual Pouteau poderá ser perseguida em conformidade com a 

legislação vigente.  

 

Condições gerais da visita 

 

Ao visitar o site e/ou reservar um tour com www.teguiopormadrid.com, o 

senhor concorda com o nosso aviso legal e nossos termos e condições de 

uso do site, assim como das condições gerais da visita. 

 

 

 



Guillermo Pascual Pouteau não será responsável das perdas de objetos e/ou 

pessoas (o senhor será responsável dos seus filhos menores) ou incidentes 

e/ou acidentes (quedas, feridas por objetos cortantes e bicudos, rompimento 

de objetos, etc.) que puderam produzir-se no transcurso das visitas por 

imprudência dos visitantes nos edifícios e lugares incluídos na rota, nem 

dos descumprimentos e/ou danos e prejuízos ocasionados nos restaurantes, 

estabelecimentos visitados, etc. E também não o será por motivos de força 

maior (com caráter enunciativo e não limitativo): impossibilidade de uso do 

transporte, público ou privado, e dos incidentes e/ou acidentes nos mesmos: 

táxis, autocarros, comboios, Metropolitano, etc.; greves; paralisações; 

atropelos (autocarros, carros, bicicletas, etc.); atentados terroristas; 

explosões; condições climáticas adversas: ventos violentos, granizo, chuva, 

tempestade elétrica, neve, etc.; assaltos; roubos; sequestros; distúrbios; 

ataques de cães (amarrados ou soltos); impossibilidade de usar qualquer 

sistema de telecomunicação; descolacação, desprendimento e/ou queda dos 

elementos urbanos (tampas de esgoto, grelhas de drenagem, telhas, 

varandas, macetas, etc.) e naturais (ramos de árvores, árvores, etc.); etc. 

 

Guillermo Pascual Pouteau reserva-se o direito de modificar a rota ser for 

necessário, assim como de cancelar o tour em qualquer momento, antes do 

seu início, quando seja devido a circunstâncias imprevistas. 

 

Por isso, www.teguiopormadrid.com recomenda que tenham contratado um 

seguro de viagem contra todos os riscos: perda, roubo ou dano dos objetos 

pessoais; perda de dinheiro e/ou cartões de débito e/ou cartões de crédito 

e/ou “Cheques de Viagem” e/ou passaporte; despesas médicas 

(hospitalização e/ou repatriação...); assistência jurídica por 

Responsabilidade Civil e/ou Penal; acidente ou morte; gastos de 

cancelamento (voos, hotéis, vistos,...); etc. 

 

A visita não inclui gastos extraordinários, tais como: entradas aos museus 

ou monumentos; bilhetes de Metropolitana e/ou autocarros e de comboio; 

táxis; comidas e bebidas (excepto no Tour “Botin, o restaurante mais 

antigo do mundo”); etc. Se necessário, será o guiado (ou os guiados) quem 

deva(m) pagar os mesmos.   

 

Jurisdição 

 

O site web rege-se por a lei espanhola. Portanto, todo litígio será dirimido 

nos Tribunais de Madrid (capital do reino de Espanha). 


