Termos e Condições do Site OLSoftMArket.pt
1. Âmbito e Objeto das Condições Gerais
As presentes Condições Gerais destinam-se, com o registro , e os demais elementos
referidos nas mesmas, a regular os termos e as condições por que se regerá a prestação
do Serviço de publicação de anúncios do site olsoftmarket.pt (“Serviço” ) pela
Associação Nacional de Airsoft-APD, com sede na Estrada da Central N4A sob o
número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva nº 509744290
doravante designadas "ANA-APD".
O Serviço consiste na disponibilização, através do endereço olsoftmarket.pt a
publicação e visualização de anúncios classificados , relacionados com material de
airsoft.
1. Os Termos e Condições estipulam os termos em que o serviço é prestado pela
ANA-APD e definem as regras de participação dos Anunciantes inscritos no
referido serviço.
2. A prestação do serviço está dependente da total aceitação destas condições, pelo
que qualquer utilizador que não esteja de acordo ou não se comprometa a
comportar-se de acordo com estas condições não poderá utilizar o referido
serviço.
3. A interpretação dos presentes Termos e Condições é exclusiva da ANA-APD,
que se reserva ao direito de os modificar em qualquer momento. Contudo,
qualquer alteração será comunicada num suporte duradouro aos utilizadores
dentro de um prazo razoável (de pré-aviso) igual ou não inferior a 15 dias, salvo
se outro prazo legal for aplicável.
4. O nosso Site também permite a sua utilização através da funcionalidade de
navegação como Visitante. Nesta modalidade, são solicitados apenas os dados
imprescindíveis para poder realizar a sua consulta ou pedido. A ANA-APD irá
apenas processar os dados pessoais dos Visitantes, de acordo com as disposições
Política de Privacidade e Política de Cookies e tecnologias similares do Site.
5. Os Visitantes só podem usar as funções limitadas do Site de acordo com os
princípios estabelecidos nos presentes Termos e Condições, com o devido
respeito à lei e aos princípios de integridade.
6. É permitido colocar um anúncio a todos os sócios da associação nacional de
airsoft com cotas validas.
7. Anúncios que contenham manipulação de palavras ou que sejam atribuídos a
categorias inapropriadas, podem segundo os presentes Termos e Condições ser
alvos de medidas que incluam a sua remoção definitiva, assim sendo:
a. A ANA-APD não se responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios,
hiperlinks ou fontes mencionadas na descrição de um anúncio, estando
os parâmetros de responsabilidade por conteúdo e links;
b. A ANA-APD pode remover ou editar as descrições colocadas num
anúncio pelos utilizadores, sem ter de referir a causa do mesmo.
c. A ANA-APD pode excluir o utilizador de usar o serviço (ex.: impedi-lo
de fazer log in, de colocar ou responder a anúncios), quando o utilizador
tiver violado alguma das condições deste termo de uso, presentes neste
documento.

d. A ANA-APD esforça-se por operar corretamente sem falhar, mas no
entanto, reserva-se o direito de suspender temporariamente as suas
operações por razões técnicas, ou causas para além do controlo da ANAAPD.
e. A ANA-APD não se responsabiliza pelo comportamento dos
anunciantes, ou itens e serviços anunciados por eles para venda como
descrito nos seus anúncios. Ao infringir num determinado anúncio as
regras vigentes no olsoftmartek, o utilizador assumirá toda e qualquer
responsabilidade resultando em danos ou prejuízos perante qualquer
entidade, pessoa singular ou coletiva, estando a ANA-APD isenta de
qualquer tipo de responsabilidade resultante.
f. A ANA-APD não se responsabiliza por qualquer dano que ocorra na
sequência de uma transação, ou comportamento inadequado de uma das
partes da transação.

2. Informação dos anúncios
Todas as informações sobre os anúncios são da responsabilidade do autor.
3. Responsabilidades
3.1 Todos os anúncios colocados no olsoftmarket.pt tem de estar de acordo com a Lei
Portuguesa.
3.2 O site possui os adequados níveis de segurança, contudo a ANA-APD não será
responsável por quaisquer prejuízos sofridos pelo Utilizador e/ou por terceiros, em
virtude de atrasos, interrupções, erros e suspensões de comunicações que tenham
origem em fatores fora do seu controlo, nomeadamente, quaisquer deficiências ou falhas
provocadas pela rede de comunicações ou serviços de comunicações prestados por
terceiros, pelo sistema informático, pelos modems, pelo software de ligação ou
eventuais vírus informáticos ou decorrentes do descarregamento (“download”) através
do serviço de ficheiros infetados ou contendo vírus ou outras propriedades que possam
afetar o equipamento do Utilizador. Se por algum motivo de erro de acesso ao site
olsoftmarket.pt houver impossibilidade de prestação de serviço, a ANA-APD não será
responsável por eventuais prejuízos.
3.3 As consultas de dados e informação efetuadas no âmbito deste Serviço, presumemse efetuadas pelo Utilizador, declinando a ANA-APD qualquer responsabilidade
decorrente a utilização abusiva ou fraudulenta das informações obtidas.
3.4 A ANA-APD não será responsável por quaisquer perdas ou danos causados por
utilizações abusivas do Serviço que lhe não sejam diretamente imputáveis a título de
dolo ou culpa grave.
3.5 A ANA-APD não é responsável pelos prejuízos ou danos decorrentes do
incumprimento ou cumprimento defeituoso do Serviço quando tal não lhe seja direta ou
indiretamente imputável a título de dolo ou culpa grave, não se responsabilizando
designadamente por (i) erros, omissões ou outras imprecisões relativos às informações

disponibilizadas através do Serviço; (ii) danos causados por culpa do Utilizador ou de
terceiros, incluindo as violações da propriedade intelectual, (iii) pelo incumprimento ou
cumprimento defeituoso que resulte do cumprimento de decisões judiciais ou de
autoridades administrativas ou (iv) pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso que
resulte da ocorrência de situações de força maior, ou seja, situações de natureza
extraordinária ou imprevisível, exteriores à ANA-APD e que pela mesma não possam
ser controladas, tais como incêndios, cortes de energia, explosões, guerras, tumultos,
insurreições civis, decisões governamentais, greves, terramotos, inundações ou outros
cataclismos naturais ou outras situações não controláveis pela ANA-APD que impeçam
ou prejudiquem o cumprimento das obrigações assumidas.
3.6. A ANA-APD não garante que:
1. i) o Serviço seja fornecido de forma ininterrupta, sem erros ou funcione de
forma infinita;
2. ii) a qualidade de qualquer produto, informação ou qualquer outro material
comprado ou obtido através do olsoftmarket.pt preencha quaisquer expectativa
do Utilizador em relação ao mesmo;


iii) qualquer material obtido de qualquer forma através da utilização do Serviço
é utilizado por conta e risco do Utilizador, sendo este o único responsável por
qualquer dano causado ao seu sistema e equipamento informático ou por
qualquer perda de dados que resultem dessa operação.

1. iv) nenhum conselho ou informação, quer oral quer escrita, obtida pelo
Utilizador de ou através do Serviço criará qualquer garantia que não esteja
expressa nestas Condições Gerais.
3.7. O Utilizador aceita que a ANA-APD não pode de forma nenhuma ser
responsabilizada por qualquer dano, incluindo, mas não limitado a, danos por perdas de
lucros, dados, conteúdos, ou quaisquer outras perdas (mesmo que tenha sido
previamente avisado pelo Utilizador sobre a possibilidade da ocorrência desses danos),
resultantes:
1. i) do uso ou impossibilidade de uso do Serviço;
2. ii) da dificuldade de obtenção de qualquer substituto de bens/serviços;
4. Obrigações do Utilizador
4.1. O utilizador compromete-se a:
1. ii) Não utilizar identidades falsas;
2. iii) Manter a cordialidade na troca de mensagens entre utilizadores
3. iiii) O Utilizador concorda em utilizar o Site exclusivamente para as finalidades
permitidas pela legislação. É proibido publicar ou transmitir ao Site ou através
dele qualquer material considerado ilegal, prejudicial, ameaçador, abusivo,
difamatório, vulgar, obsceno, profano, que provoque ódio ou qualquer outro
material que possa resultar em responsabilidade civil ou criminal de acordo com
a legislação

5. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
5.1. A ANA-APD garante a confidencialidade de todos os dados fornecidos pelos
Utilizadores.
5.2. Os dados pessoais identificados no formulário de registro como sendo de
fornecimento obrigatório são indispensáveis à prestação do Serviço pela ANA-APD.
5.3. Os dados pessoais do Utilizador serão processados e armazenados
informaticamente e destinam-se a ser utilizados pela ANA-APD no âmbito da relação
contratual e/ou comercial com o Utilizador .
5.4. Nos termos da legislação aplicável, é garantido ao Utilizador, sem encargos
adicionais, o direito de acesso, retificação e atualização dos seus dados pessoais,
diretamente ou mediante pedido por escrito, bem como o direito de oposição à
utilização dos mesmos para as finalidades previstas no número anterior, devendo para o
efeito contactar a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais: ANA-APD.
6

Propriedade Intelectual

6.1. O site é um site registado e o Serviço prestado pelo próprio site é da
responsabilidade da ANA-APD.
6.2. O Utilizador reconhece que qualquer conteúdo que conste na publicidade, destaque,
promoção ou menção de qualquer patrocinador ou anunciante está protegido pelas leis
relativas a direitos de autor e direitos conexos, pelas leis relativas a propriedade
industrial e outras leis de proteção de propriedade, pelo que qualquer utilização desses
conteúdos apenas poderá ocorrer ao abrigo de autorização expressa dos respetivos
titulares.
7 Condições de Segurança do Serviço
7.1. O Utilizador compromete-se a observar todas as disposições legais aplicáveis,
nomeadamente, a não praticar ou a fomentar a prática de atos ilícitos ou ofensivos dos
bons costumes, tais como o envio indiscriminado de comunicações não solicitadas
(spamming) em violação do disposto na legislação aplicável ao tratamento de dados
pessoais e às comunicações publicitárias através de aparelhos de chamada automática,
devendo ainda observar as regras de utilização do Serviço, sob pena de a ANA-APD
suspender ou desativar o Serviço nos termos previstos no ponto 10.
7.2. O Utilizador expressamente reconhece e aceita que a Rede IP constitui uma rede
pública de comunicações eletrónicas suscetível de utilização por vários utilizadores, e
como tal, sujeitas a sobrecargas informáticas, pelo que a ANA-APD não garante a
prestação do Serviço sem interrupções, perda de informação ou atrasos.
7.3. A ANA-APD não garante igualmente a prestação do Serviço em situações de
sobrecarga imprevisível dos sistemas em que o mesmo se suporta ou de força maior
(situações de natureza extraordinária ou imprevisível, exteriores à [NOME] e que pela
mesma não possam ser controladas).

7.4. Em caso de interrupção da prestação do Serviço por razões de sobrecarga
imprevisível dos sistemas em que o mesmo se suporta, a ANA-APD compromete-se a
regularizar o seu funcionamento com a maior brevidade possível.
8

Suspensão e desativação do Serviço

8.1. Independentemente de qualquer comunicação prévia ou posterior, a ANA-APD
pode, em qualquer altura, e de acordo com o seu critério exclusivo, descontinuar a
disponibilização do Serviço e ou parte do Serviço a um ou todos os Utilizadores.
8.2. A ANA-APD reserva-se ainda o direito de suspender ou fazer cessar imediatamente
o acesso ao Serviço, nos seguintes casos:
1. a) Quando o Utilizador não observe as condições de utilização referidas no
ponto 4 e outras referidas nas Condições Gerais;
2. b) Quando a ANA-APD cesse o acesso ao Serviço, mediante comunicação
prévia com uma antecedência de 5 dias sobre a data de cessação.
8.3. A suspensão ou a cessação do Serviço pela ANA-APD, nos termos dos números
anteriores, não importa o direito do Utilizador ou terceiros a qualquer indemnização ou
outra compensação, não podendo a ANA-APD ser responsabilizada ou de alguma forma
onerada, por qualquer consequência resultante da suspensão, anulação, cancelamento do
Serviço.
8.4. Nas situações acima descritas, a ANA-APD comunicará ao Utilizador, previamente
por forma a que este possa, querendo, salvaguardar o conteúdo da sua área de
visualização no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do envio do e-mail ou
disponibilização da informação na página principal do Serviço.
9.Comunicações
9.1. Sem prejuízo de outras formas de comunicação previstas nas presentes Condições
Gerais, as notificações efetuadas ao Utilizador que se relacionem com o Serviço,
incluindo eventuais alterações às presentes Condições Gerais, poderão ser efetuadas
para o endereço de correio eletrónico do Utilizador, por SMS ou contacto telefónico.
9.2. O Utilizador aceita receber toda e qualquer comunicação e/ou notificação
relacionada com o olsoftmarket.pt, para a morada, telefone de contacto e ou endereço de
correio eletrónico (“e-mail”).
10 Configurações Técnicas
10.1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a ANA-APD poderá alterar o
Serviço e/ou as condições técnicas de prestação do mesmo, bem como as respetivas
regras de utilização, devendo divulgar ao Utilizador tais alterações com uma
antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
10.2. A versão em cada momento em vigor das presentes Condições Gerais e dos seus
anexos encontra-se disponível no sítio olsoftmarket.pt

11.Comunicações
11.1. Sempre que a ANA-APD entenda necessário ou conveniente otimizar a
experiência de navegação e/ou melhorar as condições de conectividade, a mesma poderá
reformular remotamente as configurações de rede.
11.2. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, e atento o carácter inovador do
Serviço e as evoluções tecnológicas a que poderá estar sujeito, a ANA-APD poderá
alterar as configurações técnicas do mesmo sempre que tal se revele conveniente para o
adaptar a eventuais desenvolvimentos tecnológicos.
11.3. A ANA-APD não garante no entanto ao Utilizador a realização de quaisquer
upgrades ou melhorias no Serviço.
11.4. Algumas upgrades ou novas funcionalidades do Serviço poderão estar disponíveis
apenas contra pagamento do Utilizador e/ou subscrição, pelo mesmo, de Condições
Específicas de utilização.
12 Lei Aplicável
O Contrato rege-se pela lei portuguesa.

