Política de Privacidade
Por favor, leia os termos e condições de uso do conteúdo deste site.
Esta página foi atualizada em 18 de Julho de 2017.

TERMOS DE USO & POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Ao aceder ao website XTRAVEL.PT (“Website”) aceita vincular-se aos presentes Termos de Uso
& Política de Privacidade, pelo que deverá ler os mesmos atentamente. Caso não concorde com
os presentes Termo de Uso & Política de Privacidade não deverá aceder, visualizar nem inserir
dados neste Website.

PROPRIEDADE E ACESSO
Este Website tem como objetivo proporcionar informação institucional sobre a empresa
“Xtravel” e trabalhos desenvolvidos para os nossos Clientes. Todos os direitos de propriedade
intelectual relativos aos conteúdos e informação disponibilizados (textos, imagens, marcas e
logótipos) pertencem exclusivamente à “Xtravel” e aos nossos Clientes. É expressamente
proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste
Website sem a prévia autorização, por escrito, da “Xtravel”, com exceção do estritamente
necessário para visualizar as páginas que integram este Website e para uso privado e não
comercial.
“Xtravel” ® é uma marca registada. Todas as marcas, logótipos, nomes de domínio,
apresentações de produtos ou serviços são da propriedade da empresa ou dos seus Clientes.
A “Xtravel” não reconhece direitos sobre qualquer material e/ou ideias que venham a ser
apresentadas neste Website pelos visitantes e sem que tenham sido por nós previamente
solicitados. A “Xtravel” reserva o direito de considerar todo o material enviado através deste
Website como não confidencial e não abrangido por direitos de propriedade intelectual de
terceiros, podendo ser usado em publicidade e promoções criadas pela “Xtravel”, as quais não
serão em qualquer caso consideradas como obras feitas em colaboração, obras coletivas ou
obras compósitas.

SEGURANÇA
A “Xtravel” não é responsável nem presta quaisquer garantias no que respeita à informação
fornecida através deste Website. Poderá encontrar links de acesso a outros websites, não sendo
a ”Xtravel” responsável pelos conteúdos, exatidão, credibilidade e funcionalidades de websites
pertencentes a terceiros.
A “Xtravel” não assume a responsabilidade por eventuais interrupções na apresentação do
Website, por vírus ou por outros danos que possam ser causados aos seus utilizadores.
É estritamente proibida qualquer conexão entre o Website xtravel.pt e outros websites sem a
autorização prévia, por escrito, da “Xtravel”.

Se suspeita da existência, neste Website, de conteúdos que possam violar os direitos de autor,
por favor contate-nos imediatamente através dos seguintes endereços:
Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 8B, 8ºandar, 1700-284 LISBOA | +351 216 058 389
|geral@xtravel.pt

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
A “Xtravel” está empenhada em cumprir a legislação aplicável em matéria de proteção e
privacidade de dados pessoais. A “Xtravel” respeita o seu direito à privacidade na Internet e
envidamos os melhores esforços para preservar a segurança de toda e qualquer informação de
carácter pessoal que venha a facultar-nos. A “Xtravel” apenas procederá à recolha de dados
pessoais, como o seu nome e correio eletrónico, quando sejam inseridos voluntariamente
através deste Website.
Caso pretenda aceder, corrigir ou atualizar os dados pessoais que disponibilizou no Website da
“Xtravel”, deverá fazê-lo por escrito através dos seguintes endereços:
Av. Marechal Craveiro Lopes, nº 8B, 8ºandar, 1700-284 LISBOA | +351 216 058 389
|geral@xtravel.pt

ALTERAÇÕES
A “Xtravel” reserva-se o direito de alterar os presentes Termos de Uso & Política de Privacidade.
Sempre que o fizermos, divulgaremos a data da última atualização, no topo desta página. A
“Xtravel” reserva-se ainda ao direito de alterar, suspender ou descontinuar este Website ou
parte dos seus conteúdos sem qualquer aviso prévio.

LEI E JURISDIÇÃO
Este Website foi criado e está em funcionamento nos termos da Lei Portuguesa. O acesso a este
Website encontra-se sujeito à aceitação das presentes condições e qualquer litígio relativo ao
mesmo será regulado pela legislação portuguesa em vigor, sendo competentes apenas os
tribunais do foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. No caso de
alguma das condições ser considerada, por força de decisão judicial, nula, ilegal ou inaplicável,
tal não afetará as restantes condições, que se manterão válidas na máxima extensão legalmente
permitida.

POLÍTICA DE COOKIES
A “Xtravel” utiliza no seu site cookies que permitem melhorar a experiência do utilizador.
Conheça mais sobre os cookies abaixo.

O QUE SÃO COOKIES?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto com informação relevante que o seu dispositivo de
acesso (computador, telemóvel/smartphone ou tablet) carrega, através do navegador de
internet (browser), quando um site é visitado pelo utilizador.
A colocação de cookies não só ajuda o site a reconhecer o dispositivo do utilizador na próxima
vez que este o visita mas também, com frequência, é imprescindível para o funcionamento do
mesmo. Os cookies usados pela “Xtravel” guardam informações generalizadas, como a forma ou
local/país de acesso dos utilizadores e a forma como utilizam os sites e as suas preferências.
Assim o objetivo não é guardar informações pessoais que sirvam para reconhecer o utilizador.
Em qualquer altura, utilizando o seu browser, o utilizador pode ser informado sobre a receção
de cookies, assim como escolher bloquear a respetiva entrada no browser. Caso seja recusada
a utilização de cookies, isso pode implicar limitar a experiência de navegação no site e o acesso
a algumas áreas.

PARA QUE SERVEM OS COOKIES?
Os cookies servem para melhorar a experiência de navegação, por aumentar a eficiência, a
resposta e a rapidez da mesma. Além disso, ajudam a determinar informações e mensagens
mais relevantes para o cliente dependendo dos seus interesses. Também eliminam a introdução
repetitiva de informações relevantes para o cliente em formulários ou campos específicos.

QUE TIPOS DE COOKIES EXISTEM?
Os cookies têm utilização e tempo de validade específicos.
Utilização:
Cookies essenciais – Essenciais para aceder a áreas específicas de um site, por exemplo, através
de login além de permitirem a navegação e utilização das funcionalidades do site. Caso estes
cookies não estejam presentes, então poderá ser impossibilitado o acesso e utilização a
determinadas áreas e serviços.
Cookies de funcionalidade – Permitem relembrar as preferências do utilizador na navegação do
site, o que faz com que não seja necessário reconfigurá-lo e personalizá-lo de cada vez que é
visitado.
Cookies analíticos - Analisam o modo como os visitantes utilizam o site e monitoriza o seu
desempenho nessa ocasião. Por exemplo, por dar destaque a determinados artigos, páginas ou
serviços que sejam do interesse de quem visita. O uso destes cookies é orientado
especificamente para obtenção e análise de dados estatísticos e nunca para recolher informação
de nível pessoal.
Cookies permanentes – São permanentes porque mantém-se guardados nos dispositivos de
acesso, ao nível do browser, e de cada vez que o utilizador visita o site, esses cookies são
utilizados.
Cookies de sessão – Estão disponíveis até encerrar a sessão, o que faz com que já não estejam
armazenados numa próxima vez em que o visitante aceda, pelo mesmo browser, ao site. Essa

informação tem o objetivo de gerir as sessões, identificar problemas e possibilitar uma melhor
experiência de navegação.

COMO BLOQUEAR O USO DE COOKIES?
Embora não seja aconselhado, o visitante do site pode decidir desativar parte ou a totalidade
dos cookies, em qualquer altura. Para fazer isso, deverá seguir as instruções do browser.

