1. Obje vo e informações legais
1.1 Estes termos de uso regulam a u lização dos serviços e conteúdos que BK PORTUGAL S.A
fornece no portal www.burgerkingehbo.com (doravante, o "Portal '),
BK PORTUGAL S.A (doravante, "BURGER KING") com 514485116 e endereço na Miguel
Bombarda 36 3I 1050-165 Lisboa ( Portugal)
1.2 Estes termos de u lização aplicam-se a indivíduos com mais de 18 anos, ou a en dades
jurídicas, que acedam à promoção do Burger King e da HBO Portugal
1.3 A mera u lização do Portal pelo U lizador implica a aceitação integral destes termos de
u lização. Se um u lizador não puder aceitar qualquer um destes termos de u lização por
qualquer mo vo, deve abster-se de u lizar o Portal e deve contactar o BURGER KING para
encontrar a melhor alterna va de colaboração (o u lizador pode contactar-nos através dos
canais indicados na secção 5 abaixo)
A u lização do serviço oferecido aos U lizadores no Portal é regulada por condições especí cas
que aparecem no BBLL da promoção. O U lizador deve ler e aceitar estas condições especí cas
quando pretender aceder a esses serviços. Em caso de con ito entre estes termos de u lização
e condições especí cas, prevalecerão as condições especí cas.
1.4 Os termos de u lização e as condições especí cas podem ser modi cados pelo BURGER
KING a qualquer momento. Burger KING anunciará as modi cações aos u lizadores antes de
fazerem efeito.
1.5 Condições de acesso, uso e uso
A u lização do Portal requer uma ligação à Internet. A disponibilidade e qualidade do acesso à
Internet podem variar dependendo de vários fatores, tais como largura de banda disponível, o
po de disposi vo u lizado ou a localização geográ ca do u lizador.
Estes fatores não dependem do BURGER KING ou são responsáveis por qualquer aspeto
relacionado com o serviço de acesso à Internet do U lizador.
Os serviços e conteúdos oferecidos pelo BURGER KING no seu Portal são, em princípio, e salvo
indicação em contrário, gratuitos.
O acesso aos serviços prestados através do Portal requer registo ou registo de U lizadores.
O U lizador compromete-se a u lizar os Conteúdos e serviços disponibilizados no Portal de
acordo com estes termos de u lização e as condições par culares que estão estabelecidas,
bem como de acordo com a legislação, moral e costumesaplicáveis.
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O U lizador abster-se-á de u lizar o Portal para qualquer po de a vidade comercial ou
empresarial, a menos que o BURGER KING tenha previamente autorizado essa u lização por
escrito.
Em relação à u lização do Portal, o U lizador abster-se-á de carregar, enviar e-mails ou
comunicar de qualquer forma, conteúdos e materiais que violem os direitos de terceiros, que
sejam contrários à moral e às boas maneiras, que sejam de qualquer ilegal ou que contenham
vírus informá cos ou qualquer po de código informá co, cheiros ou programas que possam
interromper, limitar ou interferir com a funcionalidade de qualquer so ware disposi vos de
hardware ou telecomunicações, incluindo o Portal.
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Para usar este site e / ou este aplica vo é necessário ter lido e aceito os
seguintes termos de uso.

O Usuário que pretende estabelecer um hiperlink com o Portal deve atender às seguintes
condições:
a. Não pode causar confusão a outros usuários em potencial quanto à origem e propriedade de
cada uma das páginas da web, portanto, o hiperlink só permi rá o acesso à página inicial ou
página inicial do Portal, e um quadro ou quadro não será criado. quadro nas páginas do Portal
b. A página da web em que o hiperlink é estabelecido não conterá informações ou conteúdos
falsos, imprecisos ou ilegais, contrários à lei, à moral ou aos bons costumes e não conterá
conteúdos que violem direitos de terceiros, e
c. O estabelecimento da hiperligação não implica em qualquer caso a existência de relações
entre BURGER KING e o tular da página web ou aplicação em que se encontra estabelecido,
nem a aceitação ou aprovação por BURGER KING dos seus Conteúdos ou serviços, portanto
que não será declarado ou implícito que a BURGER KING autorizou o hiperlink ou que
supervisionou ou assumiu os serviços oferecidos no site ou aplica vo em que o hiperlink é
estabelecido.

2. Regime de garan a e responsabilidade
2.1. Para o funcionamento do Portal
A BURGER KING não garante a disponibilidade e con nuidade do funcionamento do Portal, dos
seus serviços e dos seus Conteúdos, pelo que não será em caso algum responsável por danos
de qualquer natureza que possam decorrer da falta de disponibilidade ou con nuidade do
Portal ou devido a falhas no acesso às diferentes seções do Portal.
2.2. Pelos Conteúdos e serviços do Portal
O BURGER KING não garante a u lidade do Portal para qualquer a vidade em par cular ou a
adequação dos seus Conteúdos e serviços para ns especí cos, pelo que a u lização da
informação, conteúdo e serviços é feita sob a exclusiva e exclusiva responsabilidade do
U lizador.
Os Conteúdos incluídos no Portal são fornecidos de boa fé pelo BURGER KING com informações
de fontes internas e externas. O BURGER KING não pode garan r a abilidade, precisão e
atualização das informações disponibilizadas à sua disposição, mesmo que se esforce por
fornecer informações precisas e atualizadas. O BURGER KING não será responsável, em
qualquer caso, por qualquer conteúdo, informação, comunicação, opinião ou manifestação de
qualquer po que seja comunicado, divulgado, transmi do ou exibido através do Portal a par r
de fontes externas, incluindo o U lizador.
O Portal fornece aos U lizadores disposi vos de ligação técnica (tais como, mas não se
limitando a, links, banners, diretórios, etc.) que permitem o acesso a páginas web ou websites
de propriedade e/ou geridos por terceiros para os quais o BURGER KING não possui ou tem
qualquer po de ligação. Consequentemente, o BURGER KING não será responsável pelo
controlo e vigilância dos conteúdos nem assumirá qualquer responsabilidade por tais páginas
ou websites. O U lizador deve ter extrema cautela na avaliação e u lização das informações,
conteúdos e serviços que lhes são disponibilizados nessas páginas ou websites de propriedade
e/ou geridos por terceiros.

2.3. Para uso do Portal pelos Usuários.
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A BURGER KING não pode controlar o uso que o Portal, seus serviços e Conteúdos fazem pelos
Usuários e, portanto, não será responsável por danos de qualquer natureza, incluindo danos ao
computador, que podem ser devidos a ilegal, incorreto, impróprio ou uso inapropriado que os

3. Propriedade industrial e intelectual
Todos os conteúdos, entendidos por eles, e sem que esta lista seja limitada, os textos,
fotogra as, ilustrações, grá cos, so ware, bases de dados, desenhos, grá cos, códigos-fonte e
objetos, conteúdo audiovisual e sonoro, bem como os nomes, logó pos, nomes de domínio,
marcas registadas e outros sinais dis n vos acessíveis no Portal (a seguir, o "Conteúdo") estão
sujeitos a direitos de propriedade industrial e intelectual de dos pelo BURGER KING , ou a
terceiros que tenham licenciado a sua u lização para BURGER KING. Da mesma forma, os
direitos à estrutura e código informá co do Portal pertencem ao BURGER KING como
proprietário ou licenciado. O seu acesso aos Conteúdos e serviços do Portal não implica, em
qualquer caso, qualquer po de renúncia, transmissão ou atribuição total ou parcial desses
direitos, nem confere qualquer direito de u lização, alteração, exploração, reprodução,
distribuição, comunicação pública ou descomplutação do Conteúdo sujeito a propriedade
intelectual ou industrial. O U lizador goza de uma licença não exclusiva para u lizar o Portal
limitado ao acesso ao Conteúdo para usufruir dos serviços prestados no Portal. A licença é
concedida ao U lizador para uso pessoal do Portal, e do Conteúdo, sem poder realizar
qualquer po de u lização para ns comerciais ou comerciais.
Concede ao BURGER KING uma licença não exclusiva para os materiais ou conteúdos que
comunica ao BURGER KING ou divulga ou divulga através do Portal. A licença acima referida
inclui todos os direitos económicos sobre materiais ou conteúdos criados ou de dos pelo
U lizador e é acordado durante toda a sua duração e para todos os países do mundo.

4.No

cación de ac vidades indebidas

Burger KING mantém uma polí ca rigorosa de respeito pelos direitos de propriedade industrial
e intelectual de terceiros. Por isso, é expressamente proibido enviar ou incluir no Portal
conteúdos que possam infringir tais direitos. Não obstante o anterior, e apesar dos esforços do
BURGER KING, é possível que, isoladamente, algum U lizador possa inserir conteúdo deste
po. Se algum U lizador ou terceiro considerar que existem factos ou circunstâncias que
revelem a natureza ilegal da u lização de qualquer conteúdo e/ou desempenho de qualquer
a vidade no Portal e, em par cular, da violação de direitos de propriedade industrial ou
intelectual ou outros direitos, deve enviar ao BURGER KING uma no cação indicada na secção
5 abaixo, que contém os seguintes pontos:
a. Dados pessoais do requerente: nome próprio, sobrenome e endereço de e-mail;
B. Descrição da alegada a vidade ilegal exercida no Portal e, em par cular, no caso de alegada
violação de direitos, indicação precisa e especí ca do conteúdo protegido, bem como da sua
localização no Portal;
c. Indicações e factos que indiquem a natureza ilegal dessa a vidade, incluindo o princípio da
acreditação dos direitos do requerente;
d. Declaração expressa de que as informações fornecidas na no cação são exatas e da
natureza ilegal da u lização do conteúdo ou da realização das a vidades descritas.

5. No
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Sem prejuízo das disposições da lei, todas as no cações e comunicações feitas pelo U lizador
ao BURGER KING® devem ser feitas por correio para o seguinte endereço: BK Portugal S.A Miguel Bombarda 36 3I 1050-165 Lisboa ( Portugal)
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Usuários fazem do Portal e de seus serviços ou Conteúdo. Da mesma forma, na máxima
extensão possível ao abrigo da legislação aplicável, a BURGER KING não será responsável por
danos informá cos ou outros que o acesso aos Conteúdos e / ou a prestação de serviços no
Portal possam causar ao U lizador.

6. Re rada e suspensão de serviços
O BURGER KING pode re rar ou suspender a qualquer momento e sem aviso prévio a
prestação de serviços aos U lizadores que não cumpram as disposições destes termos de
u lização ou nas par cularidades de um determinado serviço.

7. Polí ca de proteção de dados e cookies
A coleta e o processamento dos dados pessoais dos Usuários do Serviço serão realizados de
acordo com as disposições da Polí ca de Privacidade e Polí ca de Cookies.

8. Duração e rescisão
A prestação dos serviços do Portal terá a duração do período promocional. Burger KING pode,
no entanto, rescindir ou suspender a prestação do serviço Portal a qualquer momento, sem
prejuízo do que foi previsto nas condições par culares correspondentes. Quando
razoavelmente possível, o BURGER KING irá ® aviso da rescisão ou suspensão da prestação do
serviço Portal.

9. Lei e competência aplicáveis
Estes termos de uso são regidos pela lei portuguesâ. Para qualquer li gio que possa resultar
da aplicação dos serviços ou interpretação ou aplicação dos termos de u lização, o BURGER
KING® e o U lizador, renunciando expressamente à sua própria jurisdição, submetam-se à
jurisdição dos Tribunais e Tribunais de Consumo.

10. Condições de promoções
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Veja o bbll da promoção h ps://www.burgerkingehbo.com/terminos-y-condiciones.pdf

