
 

 

AVISO LEGAL 
 
Dados do proprietário e responsável do sítio web www.desigual.com:  
 
ABASIC, S.L. (doravante, “Desigual”) 
Passeig do Mare Nostrum, 15 
08039 Barcelona 
España 
CIF nº B-63054068 
 
Matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Barcelona, Volume 40666, Fólio 46, 
Folha B-259066. 
 
Telefone: +34 93 304 3164 
E-mail:  info@desigual.com  
 
Condições de utilização 

O acesso e utilização do sítio web www.desigual.com (o “Sítio Web”) outorgam a condição de 
Utilizador ao visitante do Sítio Web implica a plena aceitação sem reservadas pelo Utilizador 
destas condições de utilização. No caso de não-aceitação, agradecemos não utilizar o sítio 
Web. 
 
Propriedade intelectual e industrial 

O Sítio Web e os seus conteúdos, incluindo os desenhos, textos, gráficos, logótipos, ícones, 
botões, bem como o software, os nomes comerciais, as marcas, obras, ilustrações, fotografias 
ou desenhos industriais e quaisquer outros sinais suscetíveis de utilização industrial e 
comercial (i) são propriedade e titularidade da Desigual ou de terceiros titulares dos mesmos 
que autorizaram devidamente a sua inclusão no Sítio Web e (ii) estão protegidos pela 
legislação nacional e internacional sobre propriedade intelectual e industrial. 
 
Em nenhum caso se entenderá que a Desigual concede licença alguma ou efetua renúncia, 
transmissão, cessão total ou parcial dos referidos direitos nem se confere nenhum direito nem 
expectativa de direito, e nomeadamente, de alteração, transformação, exploração, 
reprodução, distribuição ou comunicação pública sobre os referidos conteúdos sem a prévia 
autorização expressa e escrita da Desigual ou dos respetivos titulares.  
 
O Utilizador só pode utilizar o Sítio Web e os seus conteúdos para seu uso pessoal e privado. 
Qualquer outro uso é vedado e exigirá a obtenção pelo Utilizador da autorização prévia, 
expressa e escrita da Desigual. 
 
Obrigações dos Utilizadores 

Com caráter geral, os Utilizadores devem agir sempre em conformidade com a lei, os bons 
costumes e os requisitos da boa-fé, exercendo a diligência devida e abstendo-se de utilizar o 
Sítio Web de qualquer forma que possa impedir, danificar ou deteriorar o normal 
funcionamento do Sítio Web, os bens ou direitos da Desigual, dos seus fornecedores, do resto 
dos utilizadores ou, em geral, de qualquer terceiro.  
 
Designadamente, e sem que isso implique restrição alguma relativamente ao parágrafo 
anterior, durante a utilização do Sítio Web, o Utilizador está obrigado a:  
 



 

 

a) Facilitar informação verdadeira sobre os dados pedidos no formulário de registo ou de 
realização da encomenda e mantê-los atualizados. 
 
b) Não introduzir, armazenar ou divulgar no ou a partir do Sítio Web, qualquer informação ou 
material de conteúdo difamatório, injurioso, obsceno, ameaçador, xenófobo, incite violência, 
discriminação em razão de raça, sexo, ideologia, religião ou que de qualquer forma atente 
contra a moral, a ordem pública, os direitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a 
intimidade ou a imagem de terceiros e, em geral, a legislação em vigor. 
 
c) Não introduzir, armazenar ou divulgar através do sítio Web nenhum programa, dados, vírus, 
código, ou qualquer outro dispositivo eletrónico ou físico passível de causar danos no Sítio 
Web, em qualquer dos serviços, ou em qualquer dos equipamentos, sistemas ou redes da 
Desigual, de qualquer outro utilizador, dos fornecedores da Desigual ou, em geral, de qualquer 
terceiro. 
 
d) Não realizar atividades publicitárias ou de exploração comercial através do Sítio Web, e não 
utilizar os conteúdos e a informação do mesmo para mandar publicidade, ou enviar 
mensagens com qualquer outro fim comercial, nem para recolher ou armazenar dados 
pessoais de terceiros. 
 
e) Não utilizar identidades falsas, nem suplantar a identidade de outros na utilização do Sítio 
Web ou na utilização de qualquer dos serviços do mesmo, incluindo a utilização no seu caso de 
senhas ou chaves de acesso de terceiros ou de qualquer outra forma. 
 
f) Não destruir, alterar, utilizar para a sua utilização, inutilizar ou provocar danos nos dados, 
informações, programas ou documentos eletrónicos da Desigual, dos nossos fornecedores ou 
terceiros. 
 
g) Não introduzir, armazenar ou divulgar através do Sítio Web qualquer conteúdo que infrinja 
direitos da propriedade intelectual, industrial ou segredos empresariais de terceiros, ou em 
geral nenhum conteúdo do qual não possua, em conformidade com a legislação, o direito de 
disponibilização a terceiro. 
 

Cookies 

O nosso Sítio Web armazena informação dos endereços IP dos computadores e utiliza cookies. 
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que contêm informação e que os sítios web enviam 
para o computador do Utilizador quando navegar pelos mesmos. 
 
Os cookies contribuem para melhorar o nosso Sítio Web e prestar uma experiência de 
navegação melhor e mais personalizada. Designadamente, permitem-nos:  
 
1. Armazenar informação acerca das suas preferências e personalizar o nosso Sítio Web em 

conformidade com os seus interesses particulares. 
2. Recordar os produtos selecionados e introduzidos anteriormente em “O Meu Saco”. 
3. Acelerar as suas pesquisas. 
4. Reconhecer o computador quando o Utilizador volta novamente ao nosso Sítio Web. 
5. Recolher dados resultantes do tráfico e da interação dos Utilizadores no nosso Sítio Web 

para identificar tendências e para fins estatísticos. 
 
O Utilizador pode recusar a aceitação dos cookies ativando a configuração no navegador que 
permite rejeitar os cookies. Contudo, se desativar os cookies, não terá acesso a muitas das 



 

 

funcionalidades do nosso Sítio Web e alguns dos serviços podem deixar de funcionar 
corretamente. 
 

Ligações a Sítios Web de terceiros 

É expressamente vedada a introdução de hiperligações para fins comerciais em sítios web 
alheios à Desigual, que permitam o acesso ao nosso Sítio Web, sem consentimento prévio da 
Desigual. Em nenhum caso a existência de hiperligações em sítios web alheios ao nosso Sítio 
Web implicará a existência de relações comerciais ou de mercado com o titular do sítio web no 
que se estabeleça a hiperligação, nem a aceitação pela Desigual dos seus conteúdos ou 
serviços. 
 
Em qualquer caso, a Desigual não se responsabiliza da utilização ou do conteúdo de sítios web 
de terceiros que possam estabelecer ligação com o Sítio Web. 
 
Legislação aplicável e jurisdição competente 

As condições de utilização do Sítio Web submetem-se à legislação espanhola e que as 
controvérsias surgidas das mesmas serão resolvidas perante os Tribunais da cidade de 
Barcelona, Espanha os quais terão competência exclusiva e excludente perante qualquer outro 
foro. Isso sem prejuízo da competência dos Tribunais do domicílio do consumidor no caso do 
Utilizador ter a condição de consumidor e utilizador conforme o previsto pela Lei 1/2007, pelo 
qual é aprovado o texto reformulado da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e 
Utilizadores e outras leis complementares ou da legislação em vigor que for de substituição em 
todo o momento.  
 
Contactar a Desigual 

Para quaisquer perguntas ou incidências relacionadas com a utilização do Sítio Web, contactar 
a Desigual: 
 

 no telefone 800 11 00 93 de Segunda a Sexta (exceto feriados) de 8:00 a 18:00 h. 

 através da secção Contactar o Sítio Web. 

 via e-mail, enviando a sua mensagem para: info@help.desigual.com 
 
 

mailto:info@help.desigual.com

