
Aviso Legal 

 1. Objeto. 
Este Aviso Legal regulamenta a utilização do domínio: https://airliquide.onlineacademy.se/ 

 
Titular domínio https://airliquide.onlineacademy.se/: Trata-se de um domínio da Internet, 
pertencente à SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO, "ARLÍQUIDO", LDA, sociedade de 
direito português regularmente constituída, com sede social na Rua Dr. António Loureiro 
Borges, n.º 4, 2.º, Miraflores, 1495-131 Algés, contribuinte fiscal n.º 500261512 (doravante 
simplesmente designada por “AL Pt”). 
  
Para efeitos do presente documento, o número de telefone de contacto é 800 784 333 e o 
endereço de e-mail de contacto é linhadirecta@airliquide.com  
 

O presente Aviso Legal regula a utilização deste domínio. 
A utilização deste sítio Web implica a aceitação pelo Utilizador das condições de utilização 
incluídas no presente Aviso, bem como das nossas políticas de "Proteção de Dados e 
Privacidade" e "Política de Utilização de Cookies". Caso determinados serviços, conteúdos 
e/ou ferramentas oferecidos através deste "Portal" exijam a aplicação de condições 
particulares, estas serão disponibilizadas ao Utilizador. 
Por outro lado, a AL Pt adverte que tanto os conteúdos e serviços desta página Web como 
as próprias condições de utilização podem ser modificados sem aviso prévio.  
 

2. Condições de utilização. 
O Utilizador compromete-se a que, nas secções em que seja necessário o seu registo para 
poder aceder às mesmas, fornecerá dados verdadeiros, exatos e completos sobre a sua 
identidade. Além disso, o Utilizador compromete-se a manter atualizados os dados 
pessoais que possam ser fornecidos ao proprietário do domínio, sendo o utilizador o único 
responsável por falsidades ou imprecisões.  
  
Informamos que, no caso de ser menor de idade, o utilizador terá de obter a autorização 
dos seus pais, tutores ou representantes legais para ter acesso aos serviços prestados. A 
AL Pt não é responsável caso os dados sobre este assunto sejam imprecisos ou falsos. 
  
O "portal" só pode ser utilizado para fins legais, pelo que o utilizador se compromete a 
fazer uma utilização lícita e honesta do portal e, de acordo com as condições de utilização 
e este Aviso Legal, a não utilizar os serviços do "portal" para realizar atividades contrárias à 
legislação portuguesa, à moral e à ordem pública, assumindo o utilizador todas as 
responsabilidades por danos e prejuízos em relação ao titular do domínio ou a terceiros 
que possam derivar de práticas ilegais ou não permitidas, entre outras e, a título de 
exemplo e sem limitação:  

● Realizar sem consentimento prévio do titular do domínio qualquer manipulação ou 
alteração desta página, não assumindo o titular do domínio qualquer 
responsabilidade que possa advir da referida manipulação ou alteração por 
terceiros. 

● Realizar qualquer ato que possa danificar, inutilizar, sobrecarregar ou deteriorar o 
Portal e os serviços e/ou impedir o uso e utilização normal pelos Utilizadores 
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● Introduzir e/ou utilizar programas informáticos, dados, ficheiros defeituosos, vírus, 
código malicioso, equipamentos informáticos ou de telecomunicações ou qualquer 
outro, independentemente da sua natureza que possa causar danos no Portal, a 
qualquer dos serviços ou a quaisquer ativos (físicos ou lógicos) dos sistemas de 
informação do proprietário do domínio  

● Violar os direitos de terceiros à privacidade, imagem própria, proteção de dados, 
sigilo nas comunicações, propriedade intelectual e industrial. 

● Ocultar e falsificar a origem das mensagens de correio eletrónico  
● Utilizar identidades falsas, fazer-se passar por outros ao utilizar o Portal ou 

qualquer um dos serviços 
● Reproduzir, distribuir, modificar ou copiar o conteúdo da presente página, a menos 

que disponha de autorização do proprietário do domínio ou que esteja legalmente 
autorizado  

● Transmitir a terceiros não autorizados os nomes de utilizador e as palavras-passe 
de acesso 

A AL Pt não é responsável pelos Links (LINKS) para outras páginas da Internet de terceiros 
e a sua existência não implica que a AL Pt  aprove ou aceite os seus conteúdos e serviços. 
Estas outras páginas Web não são controladas pela AL Pt, nem estão cobertas pela 
presente Política de Privacidade. Se aceder a outras páginas Web utilizando os Links 
fornecidos, os operadores dos referidos sítios Web poderão recolher os seus dados 
pessoais. Certifique-se de que concorda com as Políticas de Privacidade destas páginas 
Web de terceiros antes de fornecer qualquer tipo de informação pessoal. 

O titular do domínio exclui a sua responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer 
natureza e índole que possam decorrer da utilização do sítio Web, bem como pelos danos 
e prejuízos derivados da violação dos direitos de propriedade intelectual e industrial por 
parte dos utilizadores e/ou da falta de veracidade, precisão e atualidade dos conteúdos, 
nem poderão ser-lhe exigidas responsabilidades pela interrupção do serviço, 
funcionamento inadequado ou impossibilidade de acesso ao serviço. 

O titular do domínio não será responsável pelos danos e prejuízos causados pela presença 
de vírus ou qualquer outro software prejudicial que possa produzir alterações no sistema 
informático do Utilizador.  

Este sítio Web, incluindo, sem limitação, programação, desenhos, logótipos, textos e/ou 
gráficos, é propriedade do fornecedor ou, quando apropriado, possui uma licença ou 
autorização expressa dos autores.  

Independentemente do fim a que se destinam, a reprodução total ou parcial, utilização, 
exploração, distribuição e comercialização, exige, em qualquer caso, a autorização prévia 
por escrito do titular do domínio.  

O utilizador compromete-se a não realizar qualquer ato contra os direitos de propriedade 
intelectual ou industrial do autor. 

O fornecedor autoriza expressamente que terceiros possam encaminhar diretamente para 
os conteúdos específicos do sítio Web, devendo, em qualquer caso, encaminhar para a 
página inicial do sítio Web do fornecedor. 

3. Utilização de cookies 
A AL Pt, enquanto titular desta página Web, declara que utiliza procedimentos automáticos 
para recolher informação para manter o registo dos Utilizadores que visitam a sua página Web. 



Clique aqui para aceder à nossa política de utilização de cookies 
https://industrial.airliquide.pt/politica-cookies-1 

4. Proteção de dados 
Pode consultar a nossa política de proteção de dados pessoais na seguinte secção 
https://industrial.airliquide.pt/politica-protecao-dados-da-sociedade-portuguesa-do-ar-liquido
-arliquido-lda 

5. Legislação aplicável 
As presentes Condições serão sempre regidas pelas disposições da legislação 
portuguesa. 
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