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Aviso Legal
Para a utilização da presente página Web www.delwende.org (de agora em diante, a "Página") se requer a
aceitação expressa do usuário de todas e cada uma das cláusulas que se indicam no presente Aviso Legal, assim
como cada uma das advertências ou cláusulas específicas que se estabeleçam para o acesso a determinados
serviços, produtos ou uso de zonas da Página.
A utilização da Página, incluindo o simples acesso, está sujeita às condições de uso aqui expostas. Se você acede à
Página e utiliza os materiais contidos nela, supõe que tem lido e aceita, sem reservas, as condições expostas.
Caso de não aceitar as cláusulas estabelecidas no presente Aviso Legal, o usuário deverá abster-se de aceder e/ou
utilizar os serviços e/ou conteúdos postos a sua disposição na Página, procedendo a abandonar a mesma.
Titularidade e propriedade
Em cumprimento do determinado no artigo 10 da Lei 34/2002 de Serviços da Sociedade da Informação e de
Comercio Electrónico, se informa de que a Página é propriedade da associação “Delwende al Servicio de la Vida”
(de aqui em diante, a "Associação"), com NIF G-81816019, com domicilio social em Plaza Madre Molas 1 28036
Madrid. Telefones de contacto 917378848 e 646114430, e endereço de correio electrônico
juntadirectiva@delwende.org.
Os conteúdos da Página estão protegidos por direitos de propriedade intelectual e industrial. A titularidade destes
direitos sobre a Página, seus conteúdos, seu desenho gráfico, o código fonte em linguagem HTLM e os códigos Java
script, corresponde, salvo indicação em contrario, à Associação; por este motivo qualquer utilização não autorizada
dos mesmos, mediante sua reprodução, distribuição, comercialização ou modificação para fins distintos do uso
pessoal e privativo, é uma transgressão de tais direitos.
Ademais, as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos conteúdos na Página, são de titularidade exclusiva,
salvo indicação em contrario, da Associação. O uso o acesso à Página não confere ao usuário direito algum sobre
estes. Em consequência, toda utilização não autorizada dos mesmos supõe uma vulneração deste direito.
Uso da Página
O usuário se obriga a não utilizar a Página para a realização de actividades contrarias às leis, à moral, à ordem
pública e, em general, a fazer um uso conforme às condições estabelecidas no presente Aviso Legal. Igualmente, se
obriga a não realizar actividades publicitárias ou de exploração comercial remetendo mensagens que utilizem uma
identidade falsa.
A Associação actúa exclusivamente como responsável da Página em sua condição de prestador de um serviço de
informação sobre seus próprios serviços, não se fazendo responsável dos conteúdos que, infringindo as presentes
condições generais, os usuários puderam enviar ou publicar, sendo o usuário o único responsável da veracidade e
licitude dos mesmos.
A Associação poderá interromper o serviço da Página que esteja sendo utilizado pelo usuário e resolver de modo
imediato a relação com o usuário se detecta um uso da Página ou de qualquer dos serviços que no mesmo se
ofertam que possa considerar contrario ao exprimido no presente Aviso Legal.
Responsabilidade
A Associação actualiza de forma periódica os conteúdos da Página, mas não garante que os conteúdos sejam
precisos ou livres de erro, ou que o livre uso dos mesmos pelo usuário não infrinja os direitos de terceiras partes. O
bom ou mal uso desta página e de seus conteúdos está sob a responsabilidade do usuário.
Los contenidos de la Página son elaborados por la Asociación conforme a la legislación vigente y a las
recomendaciones del Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD de España.
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Enlaces ou Links
A Página pode incluir enlaces ou links a sites de terceiros. As páginas pertencentes a terceiros não tem sido
revisadas nem são objeto de controle por parte da Associação. Em qualquer caso, a Associação não poderá ser
considerada responsável dos conteúdos destes sites web nem das medidas que se adoptem relativas a sua
privacidade ou ao tratamento de seus dados de carácter pessoal.
Os enlaces externos têm a única finalidade de colocar a existência de outras fontes de informação sobre a matéria
em Internet em conhecimento do usuário, sem que isso represente um convite à visita dos lugares de destino.
A Associação recomenda a leitura detida das condições de uso e a política de privacidade destes sites.
Caso de estar interessado em activar um enlace a alguma das páginas da Associação deverá comunica-lo, obtendo o
consentimento expresso para criar o enlace. A Associação se reserva o direito de oposição à activação de enlaces
com seu site web.
Foros e comunidades virtuais
A Associação não se responsabiliza das opiniões exprimidas nos espaços de participação em directo. As mensagens
publicadas nestes espaços somente exprimem a opinião de seus autores. A Associação não assume
responsabilidade pelo conteúdo de qualquer espaço de participação em directo, e cooperará, si é requerida por
ordem judicial ou pelas autoridades pertinentes, na identificação das pessoas responsáveis de aqueles conteúdos
que violem a lei.
O registro nestes espaços implica que os usuários devem aceitar não publicar material abusivo, discriminatório,
obsceno, violento, ameaçante ou em todo caso nenhum que suponha uma vulneração da legislação vigente. Os
usuários aceitam também que a Associação possa exercer acções de apagar, modificar, mover ou fechar qualquer
mensagem que considere inapropriado.
A Associação exclui toda responsabilidade que pudesse se derivar da transmissão de informação entre usuários. A
responsabilidade das manifestações difundidas nesta Página é exclusiva de aqueles que as realizam.
Uso de Tecnologia Cookie
A Associação se reserva o direito de utilização das denominadas "cookies", em qualquer tipo de utilização da
Página. Não obstante, se informa aos usuários da possibilidade de rejeitar essa utilização em seu terminal
informático, pelo que se pede a consulta da configuração do navegador no terminal do usuário. En este caso, puede
que la Página no muestre todas sus funcionalidades.
Google Analytics
A Página utiliza o serviço analítico de Google. A informação sobre a actividade da Página e o uso de internet se
obtém de cookies e é directamente transmitida e arquivada por Google em servidores de Estados Unidos. Google
poderá transmitir dita informação a terceiros se a legislação o requer, ou quando ditos terceiros processem a
informação por conta de Google.
Pode você rejeitar o tratamento de dados ou a informação recusando o uso de cookies mediante a seleção da
configuração adequada de seu navegador.
Ao utilizar a Página você consente o tratamento de informação acerca de você por Google na forma e para os fins
mencionados.
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Política de protecção de dados pessoais
Através desta Política, a Associação lhe informa de que seus dados pessoais serão tratados de acordo com os
princípios de transparência, limitação do objetivo, minimização de dados, precisão, integridade e confidencialidade,
bem como respeitando o restante das obrigações e garantias estabelecidas no Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
Você autoriza expressamente à Associação ao tratamento de seus dados pessoais com a finalidade de enviar-lhe
comunicações referidas a sua solicitude e que pudessem ser de seu interes relacionadas com as actividades,
serviços, acções e produtos dentro do marco da actividade da Associação, por qualquer médio, incluído o correio
electrónico, correio postal, sms ou similar.
Os dados que você fornecer estarão localizados nos servidores da Acens Technologies, S.L.U. (provedor de
hospedagem para Delwende ao Serviço da Vida) dentro da União Europeia. Consulte a política de privacidade da
Acens Technologies, S.L.U. (https://www.acens.com/corporativo/politica-de-privacidad/).
Você poderá exercer os direitos de acesso, rectificação, cancelação e oposição ao tratamento de seus dados
pessoais, nos termos e condições previstos na normativa citada, mediante comunicação ao responsável do ficheiro:
associação “Delwende al Servicio de la Vida”, com NIF G-81816019, com domicilio social em Plaza Madre Molas 1
28036 Madrid, telefones de contacto 917378848 e 646114430 e endereço de correio electrónico juntadirectiva
@delwende.org
Se você tiver alguma duvida, ou necessita esclarecimento sobre a política de privacidade da Associação ou respeito
ao tratamento de seus dados, entre em contacto com o Responsável de Protecção de Dados através do seguinte
endereço de correio electrónico: privacidad@delwende.org
Duração e Terminação
A duração do presente Aviso Legal é indefinida. Não obstante, a Associação poderá dar por terminada ou cancelar a
acessibilidade de qualquer dos conteúdos oferecidos no website.
Igualmente, a Associação, poderá modificar o conteúdo do presente Aviso Legal em qualquer momento, com a
finalidade de o adequar a futuros câmbios legislativos ou tecnológicos. Estas modificações se considerarão que têm
sido eficazmente notificadas desde sua publicação na web sendo válidas desde esse momento.

