AVISO LEGAL
Em conformidade com as disposições da Lei 34/2002 de 11 de julho, Serviços da Sociedade da
Informação e Comércio Eletrônico (LSSICE), os seguintes aspectos legais são relatados:
PROPIEDADE DO SITE WEB

SERVILOTEC

Responsável: SERVILOTEC, S.L.
CIF: B-19175983
Morada: Calle Francisco de Medina y Mendoza, 27. Poligono Cantos Blancos, 19171 Cabanillas
del Campo (Guadalajara).
Contato: Tel. 949 200 420 - Email: servilotec@servilotec.com - contabilidad@servilotec.com
Atividade: Outras atividades
Registro Mercantil de Guadalajara, T 281, F 129, S 8, H GU 2673
CONDICÕES GERAIS DE USO
O objetivo do portal é fornecer ao público, em geral, conhecimento das atividades realizadas
por essa organização e dos serviços que presta, para o desenvolvimento de sua atividade.
O uso de qualquer uma das funcionalidades do site implica a aceitação expressa e total das
condições aqui estabelecidas, sem prejuízo de quaisquer condições específicas que possam ser
aplicadas a alguns dos serviços específicos oferecidos através do site.
SERVILOTEC se reserva o direito de realizar, a qualquer momento e sem aviso prévio,
modificações e atualizações das informações contidas em seu site ou na configuração e
apresentação do mesmo.
A fim de manter atualizadas as informações publicadas no site, o conteúdo pode ser modificado,
corrigido, excluído ou adicionado a qualquer momento, por isso, será aconselhável verificar a
validade ou a exatidão das mesmas consultando as fontes oficiais.
PROPIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E FRAMES
Todos os elementos que compõem o site, bem como sua estrutura, design, código-fonte, bem
como os logotipos, marcas registradas e outros sinais distintivos que aparecem nele, são de
propriedade da SERVILOTEC ou de seus colaboradores e são protegidos pelos direitos
correspondentes. de propriedade intelectual e industrial.
Da mesma forma, as imagens e outros elementos gráficos contidos no site são protegidos pelos
direitos de propriedade intelectual e industrial correspondentes.
A SERVILOTEC proíbe expressamente a realização de "enquadramento" ou o uso por terceiros
de quaisquer outros mecanismos que alterem o design, a configuração original ou o conteúdo
do nosso site.
O uso do conteúdo deve respeitar seu licenciamento específico. Portanto, o seu uso,
reprodução, distribuição, comunicação pública, transformação ou qualquer outra atividade
semelhante ou análoga é totalmente proibida, salvo autorização prévia e expressa da
SERVILOTEC.
Apenas a reprodução total ou parcial dos textos e conteúdos fornecidos pelo Site é autorizada,
desde que todas e cada uma das seguintes condições sejam atendidas: A integridade do
conteúdo, documentos ou gráficos é mantida; Expressa expressamente a SERVILOTEC como a
fonte e origem desses; o objetivo e finalidade de tal uso é compatível com os propósitos da
Web e / ou atividade da SERVILOTEC; e não se destina a uso comercial, sendo expressamente
proibida sua distribuição, comunicação pública, transformação ou descompilação.

Qualquer outro uso deve ser comunicado e autorizado pela SERVILOTEC, prévia e
expressamente.
Em relação às cotações de produtos e serviços de terceiros, a SERVILOTEC reconhece nos
direitos de seus proprietários os correspondentes direitos de propriedade industrial e
intelectual, não implicando sua simples menção ou aparição na Web da existência de direitos
ou de qualquer responsabilidade sobre eles, tais como nem apoio, patrocínio ou recomendação.
SERVILOTEC declara seu respeito pelos direitos de propriedade intelectual e industrial de
terceiros; portanto, se você acredita que nosso site pode estar violando seus direitos, entre em
contato com a SERVILOTEC.
RESPONSABILIDADE
SERVILOTEC não garante a ausência de erros no acesso à Web, em seu conteúdo, nem que seja
atualizada, embora a SERVILOTEC desenvolva seus melhores esforços para, no seu caso, evitar,
corrigir ou atualizá-los.
Tanto o acesso ao site da SERVILOTEC quanto o uso que pode ser feito das informações nele
contidas é de inteira responsabilidade da pessoa que o realiza.
SERVILOTEC não se responsabiliza pelas informações e conteúdos armazenados, a título de
exemplo, mas não se limitando a fóruns, chats, blogs, comentários, redes sociais ou qualquer
outro meio que permita que terceiros publiquem conteúdo de forma independente no site da
SERVILOTEC.
No entanto, e em conformidade com as disposições do LSSI, a SERVILOTEC é disponibilizada a
todos os usuários, autoridades e forças de segurança, e colaborando ativamente na retirada ou
bloqueio de qualquer conteúdo que possa afetar ou contrariar a legislação nacional ou
internacional, direitos de terceiros ou moralidade e ordem pública. Caso o usuário considere
que há algum conteúdo no site que possa ser suscetível a essa classificação, entre em contato
com a SERVILOTEC
A SERVILOTEC não é responsável pelas respostas que são feitas através dos diferentes endereços
de e-mail que aparecem em seu site, de modo que em nenhum caso o efeito legalmente
obrigatório pode ser derivado deles.
LINKS OU HIPERLINKS:
O site não possui links ou hiperlinks de terceiros. No caso de links ou hiperlinks para outros
locais na Internet estarem disponíveis no site, a SERVILOTEC não exercerá nenhum tipo de
controle sobre esses locais e conteúdos. Em nenhum caso a SERVILOTEC assumirá qualquer
responsabilidade pelo conteúdo de qualquer link pertencente a um site de terceiros, nem
garantirá a disponibilidade técnica, qualidade, confiabilidade, precisão, amplitude,
veracidade, validade e constitucionalidade de qualquer material ou informação contida no
cabeçalho dos hyperlinks ou outros lugares na Internet.
Esses links serão fornecidos apenas para informar o usuário sobre a existência de outras fontes
de informação sobre um tópico específico, e a inclusão de um link não implica a aprovação do
site vinculado pela SERVILOTEC.
PROTEÇÃO DE DADOS PERSSOAIS
Os dados pessoais solicitados para a prestação dos nossos serviços estão incluídos nos
tratamentos sujeitos às disposições da Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, Proteção de
Dados Pessoais e garantia de direitos digitais (LOPD-gdd) e do 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
(RGPD).

A coleta e o processamento de tais dados são realizados pela SERVILOTEC, e se destinam à
gestão, prestação, ampliação e melhoria dos serviços solicitados a qualquer momento pelo
usuário, o acompanhamento de consultas, a participação em processos de seleção de pessoal,
comunicações electrónicas e / ou a compilação de estatísticas.
Os serviços prestados pela SERVILOTEC destinam-se a adultos. No caso excepcional de que um
serviço voltado especificamente para menores de idade será desenvolvido, a SERVILOTEC
solicitará o consentimento dos pais ou responsáveis para a coleta de dados pessoais ou, quando
apropriado, para o tratamento dos mesmos.
A SERVILOTEC compromete-se a cumprir sua obrigação de sigilo com relação aos dados pessoais
fornecidos e o dever de tratá-los com confidencialidade e confidencialidade, de acordo com a
legislação vigente. Para tanto, adotará as medidas necessárias para evitar sua alteração, perda,
tratamento ou acesso não autorizado.
DIREITOS DAS PARTES INTERESSADAS
Os atuais regulamentos de proteção de dados protegem você em uma série de direitos em relação ao uso
que damos a seus dados. Todos e cada um de seus direitos são unipessoais e intransferíveis, isto é, eles só
podem ser feitos pelo proprietário dos dados, após a verificação de sua identidade.
Abaixo






indicamos quais os direitos que lhe ajudam:
Solicitar o acceso a seus dados pessoais.
Solicitar a rectificação de seus dados.
Solicitar a supressão ou eliminação de seus dados (direito ao “esquecimento").
Limitar ou opor-se ao uso que damos aos seus dados.
Direito à portabilidade de seus dados para casos de telecomunicações ou serviços de
internet.
 Direito de retirar seu consentimento a qualquer momento.
 Direito de apresentar uma queixa referente à proteção de dados com a autoridade de
controle (agência espanhola de proteção de dados).

Como você pode exercer seus direitos em relação aos seus dados?
Para exercer os seus direitos de acesso, rectificação, eliminação, limitação ou oposição,
portabilidade e retirada do seu consentimento, pode fazê-lo da seguinte forma:
Responsável: SERVILOTEC, S.L.
Morada: Calle Francisco de Medina y Mendoza, 27. Poligono Cantos Blancos, 19171 Cabanillas
del Campo (Guadalajara).
Telefone:+34 949 200 420
E-mail: servilotec@servilotec.com - contabilidad@servilotec.com
Como você pode registrar uma reclamação?
Além dos direitos que o auxiliam, se você acredita que seus dados não estão sendo coletados
ou processados de acordo com os regulamentos atuais de Proteção de Dados, você pode
registrar uma reclamação junto à Autoridade de Controle, cujas informações de contato
indicamos abaixo:
Agencia Española de Protección de Datos
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), España
Email: info@agpd.es - Teléfono: 912663517
Web: https://www.agpd.es

LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
A lei aplicável em caso de litígio ou conflito de interpretação dos termos que compõem este
Aviso Legal, bem como qualquer questão relacionada com os serviços deste Portal, será a lei
espanhola.
Para a resolução de qualquer conflito que possa surgir durante a visita ao site ou o uso dos
serviços que podem ser oferecidos, a SERVILOTEC e o Usuário concordam em enviar aos Juízes
e Tribunais do endereço do Usuário, desde que o mesmo está localizado em território espanhol
e atua como consumidor. Caso contrário, a submissão será para os tribunais e tribunais de
Guadalajara, na Espanha.
Este Aviso Legal foi atualizado pela última vez em 1º de fevereiro de 2019.

