
Termos de Utilização 

Obrigada por visitar o nosso website e por querer conhecer melhor a nossa Marca. 

A utilização do website será regulada pelos presentes Termos de Utilização. 

 

Conteúdo do Site e Direitos de Autor 

A informação presente neste website foi incluída de boa fé e serve exclusivamente para 

informação geral.  

Ainda que sejam usados todos os meios para assegurar a exatidão e atualização da informação 

deste website, a Primor não assume, em caso algum, qualquer responsabilidade se a 

informação disponibilizada não é exata ou completa e reserva-se o direito para realizar 

alterações e correções no website quando considerar apropriado e sem pré-aviso. 

A Primor não pode garantir que os conteúdos, software, produtos e serviços deste sítio web 

estejam isentos de erros ou falhas técnicas e, consequentemente não pode assegurar a não 

interrupção ou perturbação do serviço devido a tais problemas. 

A Primor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos ou problemas que possam 

surgir na sequência da utilização deste website ou de quaisquer outros serviços ou websites 

externos a ele ligados, e sobre os quais a Primor não tem qualquer controlo. A Primor exclui, 

assim, nos termos máximos permitidos por lei, qualquer responsabilidade direta ou indireta 

pela utilização deste sítio website. 

O website da Primor está protegido por direitos de propriedade intelectual. Todos os direitos 

de autor ou outros direitos de propriedade intelectual relativos ao texto, imagens, som, 

software e outros conteúdos do website são propriedade da Primor. É permitida a pesquisa no 

website da Primor e a reprodução de excertos através de impressão, download para o disco ou 

distribuição para outras pessoas, mas em todos os casos para fins não comerciais. Esta 

situação é apenas permitida sob a condição de respeitar os direitos de autor da Primor e desde 

que seja efetuada uma menção à marca acima descrita nessas reproduções. Apenas é 

permitido o uso dos conteúdos do website para utilização pessoal. Nenhuma parte do website 

poderá ser reproduzida para ser vendida ou distribuída para ganhos comerciais nem poderá 

ser modificada ou incorporada em qualquer outro trabalho, publicação ou website, tanto no 

formato eletrónico como transferência para qualquer outro website. Nenhuma outra licença 

ou direitos relacionados com o website Primor são concedidos. 

A Primor utilizará todos os mecanismos legais para proteger e reforçar os seus direitos de 

propriedade intelectual. 

A Primor, não poderá ser responsável por qualquer perda, dano ou despesa (incluindo 

qualquer perda de lucro, indireta, acidental ou consequencial perda) que advenham da 

utilização ou acesso a este website. 

Em regra, não é exigida a prévia subscrição ou registo como Utilizador para o acesso e uso 

deste website. Não obstante, para utilização de determinados serviços ou conteúdos do 

mesmo, o Utilizador deve realizar a prévia subscrição ou registo como Utilizador. 



Os anúncios, publicações sobre os nossos produtos, promoções e ofertas contidos neste 

website dirigem-se aos Utilizadores com residência em Portugal e são válidos apenas em 

território português. 

 

Sites Relacionados 

O website da Primor contem hyperlinks ou links que dão a possibilidade de acesso a outros 

websites na internet que são da propriedade e gestão de terceiros. A Primor apenas oferece a 

possibilidade de aceder a esses websites, contudo nem a Primor, nem qualquer membro do 

Grupo, seus empregados ou agentes têm qualquer responsabilidade nestes websites ou em 

qualquer informação contida neles, nem pelas modificações que sejam efetuadas em websites 

pertencentes a terceiros. 

 

Transmissão de Dados  

Qualquer conteúdo ou comunicação de dados não pessoais que sejam enviados a esta página 

web através de correio eletrónico ou qualquer outro meio, contendo dados, questões, 

comentários, sugestões ou similares, serão tratados como dados não confidenciais e sem 

direitos de propriedade. 

Toda e qualquer informação que nos envie ou que coloque nos nossos websites torna-se 

propriedade da Primor e poderá ser usada em qualquer circunstância. 

 

Garantias e Renúncia de Responsabilidade 

A forma como utiliza este website e os conteúdos nele presentes é exclusivamente da sua 

responsabilidade e risco. 

 

Atividades Proibidas  

Estão proibidas quaisquer atividades que sejam consideradas pela Primor como inapropriadas 

e/ou que sejam suscetíveis de serem ilegais de acordo com a legislação aplicável a esta página 

web, incluindo, mas não limitado a: 

• Qualquer ato que possa constituir uma violação da privacidade (incluindo o envio para 

este website de informações privadas sem o consentimento da pessoa afetada) ou de 

quaisquer outros direitos legais das pessoas físicas; 

• Usar este website para difamar e/ou injuriar a Primor, os seus colaboradores, ou 

outras pessoas físicas e/ou coletivas, ou atuar de forma a desacreditar a reputação da 

Primor; 

• Enviar para este website ficheiros que contenham vírus que possam causar danos à 

propriedade da Primor ou à propriedade de pessoas físicas; 

• Colocar ou transmitir para este website qualquer conteúdo não autorizado, incluindo, 

mas não limitado a conteúdos que provavelmente causem danos ou prejuízos ou, 

ainda, que violem os sistemas de segurança da rede da Primor ou de terceiras pessoas, 

conteúdos que sejam difamatórios, racistas, obscenos, ameaçadores, de conteúdo 



pornográfico ou que se apresentem com conteúdos suscetíveis de serem qualificados 

como ilícitos em geral. 

 

Política de Cookies 

Neste website temos ativadas cookies com objetivos de melhorar a experiência de utilização e 

de recolha de estatísticas (não são passados dados pessoais em nenhum dos casos). Estas 

cookies funcionam de acordo com a Política de Privacidade em vigor. 

 

Hyperlinks 

Para facilitar a sua acessibilidade, a Primor pode incluir links para outros sites na internet. 

Quando utilizar os links para esses sites, deverá rever e aceitar as regras desse site antes de 

utilizar. Não nos é possível garantir a qualidade dos mesmos, nem assumimos qualquer 

responsabilidade pelo conteúdo ou demais funcionalidades desses sites. 

 

Política de Tags 

Na tabela abaixo explicamos o que são tags, porque é que estas são importantes, a forma 

como são colocadas no nosso website e informação adicional sobre as tecnologias utilizadas.  

 

Tags Tecnologia Finalidade Link para Política de 

Privacidade 

AddThis AddThis 

(Oracle) 

Partilha de conteúdos nas redes 

sociais e outros destinos online. 

http://www.addthis.com/

privacy/privacy-policy 

GroupM 

Server 

[m]Platfor

m 

Uma ‘Container Tag’ é uma 

aplicação que permite gerir todas 

as ‘tags’ utilizadas num site num 

único repositório centralizado. 

Permite também definir as regras 

segundo as quais cada ‘tag’ deve 

ser acionada.   

https://www.groupm.co

m/mplatform-privacy-

policy 

Qubit 

OpenTag 

Qubit https://www.qubit.com/t

ag-management/ 

Google 

Analytics 

Google Gestão de audiências assentes em 

visitas ao site, ações realizadas no 

site e identificação de interesses 

para personalização de publicidade 

e anúncios online. Análise e 

medição de tráfego. 

https://support.google.co

m/analytics/answer/6004

245 

Media 

Innovation 

GroupM 

[m]Platfor

m 

https://www.groupm.co

m/mplatform-privacy-

policy 

Facebook 

Pixel 

Facebook https://www.facebook.co

m/policies/cookies/ 

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
https://www.qubit.com/tag-management/
https://www.qubit.com/tag-management/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
https://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/


Sizmek Sizmek Gestão de audiências assentes em 

ações realizadas no site e 

identificação de interesses para 

personalização de publicidade e 

anúncios online; Medição de ações 

realizadas no site. 

https://www.sizmek.com

/privacy-policy/ 

AppNexus 

Retargeting 

& 

Conversões 

AppNexus Gestão de audiências assentes em 

visitas ao site e ações realizadas no 

site para personalização de 

publicidade e anúncios online; 

Medição de ações realizadas no 

site. 

https://www.appnexus.c

om/en/company/platfor

m-privacy-policy 

 

 

Política de Privacidade e Dados Pessoais 

A Primor enquanto entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais adota as 

condutas e implementa os mecanismos que sejam necessários para assegurar o estrito 

cumprimento da legislação relativa aos dados pessoais que esteja, a todo o momento, em 

vigor, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados. 

Para esse efeito, a Primor elaborou uma Política de Privacidade (link da politica de privacidade 

disponível no site), que faz parte integrante dos Termos de Utilização e explica como serão 

tratados os seus dados pessoais. 

Pode remeter-nos, através do endereço de e-mail, Primor@lactogal.pt sugestões ou 

reclamações relativas aos serviços prestados pela Primor.  

 

Legislação aplicável 

O utilizador desta página e a Primor aceitam que qualquer diferendo ou litígio resultante do 

uso desta página web será regido pela lei portuguesa. 

https://www.sizmek.com/privacy-policy/
https://www.sizmek.com/privacy-policy/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
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