Programa de fidelizaçao

Condições Gerais de Utilização
LEIA ATENTAMENTE ESTES TERMOS GERAIS QUE CONSTITUEM OS TERMOS DO ACORDO QUE DEVE ACEITAR AO CONCORDAR EM
PARTICIPAR NO PROGRAMA "IMPULSE BAYER".

Acesso e Utilização
O acesso ao Programa (doravante o site) está sujeito às seguintes condições. Por favor, não utilize o site a menos que aceite estes termos. Este site
foi desenvolvido pela Bayer CropScience, S.L., doravante, chamado BAYER) que quem o administra é a BAYER. Este site reserva-se o direito de
descontinuar ou fazer modificações, total ou parcialmente, neste programa e/ou nos Termos Gerais de Utilização, as nossas Condições Gerais e os
nossos Termos de Venda e Entrega. Por favor, note que BAYER pode fazer estas alterações na sua única discrição e aviso. Por isso, devemos pedir-lhe
que releia os termos e condições da próxima vez que visitar este site e ter em conta quaisquer alterações ou modificações que possam ter sido feitas.

Isenção de responsabilidade de usufruto
Todos os dados, documentos e ilustrações publicados neste site são propriedade exclusiva da BAYER. Todas as autorizações de utilização do
mesmo são concedidas com a condição de que todas as cópias incluam o de aviso de direitos de autor correspondente, aviso que os dados serão
utilizados apenas para fins pessoais, que não serão explorados comercialmente, que os dados não serão modificados de forma alguma e que todas
as ilustrações obtidas no Site só serão utilizadas em conjunto com o texto que o acompanha.

Marcas registadas e direitos autorais
Todas as marcas registadas neste site são propriedade do Grupo Bayer, salvo notificação ou consideração em contrário que avise os direitos a
terceiros. Todas as utilizações não autorizadas destas marcas ou outros usos materiais são expressamente proibidas e a sua utilização não
autorizada constituirá uma violação dos direitos de autor ou de outros direitos de propriedade industrial.

Responsabilidade limitada
A BAYER recolheu as informações detalhadas fornecidas neste site de fontes internas e externas, para o seu melhor conhecimento e compreensão,
usando a devida diligência profissional. Esforçamo-nos por expandir e atualizar continuamente esta gama de informação. A informação neste site
Web é pura e simplesmente com o propósito de apresentar o programa de fidelização Impulse Bayer, informações sobre produtos, presentes,
PROMOÇÕES e novidades do programa BAYER, bem como gestão de pontos e pedidos de presentes. No entanto, nenhuma declaração ou garantias,
expressas ou implícitas, para a completude ou correção das informações contidas neste site. Por favor, note que, embora esta informação seja
corrigida na data da sua publicação, pode ficar desatualizada. Portanto, recomendamos que, verifique as informações que obtém deste site Web
antes de usá-la de qualquer forma. As recomendações feitas neste site não o isentam de realizar os seus próprios controlos sobre a nossa última
recomendação, em particular a segurança de dados e especificações técnicas sobre os nossos produtos, com vista a verificar a sua adequação aos
processos e finalidades a que se destinam. Se necessita de conselhos ou instruções sobre os nossos produtos ou serviços, por favor contacte-nos
diretamente. Os utilizadores deste site declaram que concordam em aceder ao site e ao seu conteúdo por vontade própria. Nem a BAYER, nem
terceiros envolvidos na elaboração, produção ou transmissão deste site serão responsáveis por quaisquer danos ou danos decorrentes do acesso ou
incapacidade de acesso ou utilização ou incapacidade de utilização deste site ou pelo facto de terem confiado nas informações nele facilitada
fornecidas.

Contas de utilizador
Para aceder ao site ou a certos conteúdos restritos do site, o Utilizador deve registar-se, tendo de fornecer a BAYER informações pessoais. Este
registo implica a criação de uma conta de utilizador no site (doravante, a "Conta") cuja senha de acesso deve ser mantida confidencial pelo Utilizador.
No caso do Utilizador perder a palavra-passe ou tomar conhecimento de uma utilização não autorizada da mesma, deve notificar a BAYER de
imediato. O mesmo se aplica a qualquer violação das regras de segurança e/ou a qualquer utilização não autorizada da Conta. O Utilizador
concorda em ser o único responsável pela BAYER e por terceiros por toda a atividade que ocorra com a sua Conta.

Os seus ficheiros de utilizador
A BAYER pode organizar através do Site várias atividades(doravente, as "Atividades"). Em alguns casos para participar nas Atividades que a BAYER
organiza através do site, o Utilizador deve ser o proprietário de uma Conta de Utilizador.
A participação nas Atividades implica a aceitação integral das presentes Condições Gerais de Utilização e a participação em concursos implica
também a aceitação integral das bases jurídicas dos mesmos.

Dados fornecidos
O Utilizador deste site é totalmente responsável pelo conteúdo e correção dos dados que envia para a BAYER, bem como pela violação dos direitos de
terceiros que possam envolver estes dados. O usuario autoriza a BAYER a armazenar estes dados e a usá-los para análise estatística ou para
qualquer outra finalidade comercial especificada, a menos que que a informação inclua dados pessoais não autorizados, de acordo com a Política de
Privacidade para uso no site. Em particular, a BAYER tem o direito a usar o conteúdo deste tipo de mensagens, incluindo ideias, invenções, planos,
técnicas e conhecimentos especializados nelas contidos, para qualquer fim, tais como desenvolvimento, produção e comercialização de produtos ou
serviços e para reproduzir essas informações e disponibilizá-la a terceiros sem limitação.

Lei e Jurisdição Aplicáveis
O Utilizador concorda com a BAYER que estas Condições Gerais serão condições gerais de contrato vinculativos para as partes e regidas pela lei
territorial e que ao aceitá-las está a celebrar um contrato juridicamente vinculativo com a BAYER.
Qualquer reclamação legal ou ação judicial relativa a este site ou à sua utilização está sujeita à interpretação das leis de Espanha e do direito privado
internacional e da Convenção da Haia sobre uma lei uniforme sobre a venda internacional de mercadorias de 1 de julho de 1964 e à Convenção das
Nações Unidas de 11 de abril de 1980.

Endereços de contato
No caso de o Utilizador ter dúvidas sobre estas Condições a Gerais ou quaisquer comentários no Site, por favor, consulte
baypremium.es@bayercropscience.com
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