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TERMOS E CONDIÇÕES
O presente documento é um acordo legal que regula a utilização do website com o endereço
http://www.gamelms.com (“Site” ou “Website”) entre a pessoa ou entidade que se regista para usar o serviço
acessível pelo Site ("Utilizador", ou "Licenciado") e a Magic Bit Solutions Unipessoal Lda. ("MagicBit" ou
"Licenciador").
Estes termos e condições regem os direitos e obrigações do Licenciador em relação ao acesso e uso dos serviços
fornecidos pelo Website ("Serviço") e os conteúdos associados ("Materiais") pelo Licenciado.
O Utilizador deste Website deverá ler esta informação com muita atenção. No caso de não concordar com os termos
e as condições aqui apresentadas por favor não use o Site, não clique no botão de aceitação nem use qualquer
serviço. Neste caso, a MagicBit não está disposta a conceder acesso ou uso do serviço. Se você tiver alguma dúvida
sobre os Termos e Condições, por favor contacte-nos através do endereço de e-mail info@magicbitsolutions.com.

1. APLICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES
Os presentes Termos e Condições Gerais aplicam-se a todas as áreas do Website.
Os serviços e ofertas disponibilizados no Website para o Utilizador estão sujeitos aos presentes Termos e Condições
Gerais.
Ao preencher o respetivo formulário de inscrição no Site, o Utilizador que adira ao Site mediante aceitação dos
presentes Termos e Condições dá o seu consentimento, de forma revogável, ao armazenamento e tratamento pela
MagicBit na base de dados de utilizadores do Website, dos dados por si fornecidos.
A aceitação do armazenamento e tratamento de dados pelo Utilizador por parte da MagicBit é condição necessária
à adesão e participação no Website.
Os dados pessoais do Utilizador são mantidos em segredo e só são publicados no formulário de perfil pelo próprio
Utilizador.
O Utilizador tem o direito de aceder e corrigir os dados armazenados pela MagicBit a qualquer altura.
Os dados pessoais do Utilizador serão recolhidos, armazenados, tratados e protegidos de acordo com a legislação
em vigor.

2. ALTERAÇÕES
A MagicBit pode atualizar estes Termos e Condições de tempo em tempo por razões legais ou regulamentares ou
para permitir o bom funcionamento do Website e dos seus serviços. Quaisquer alterações serão notificadas ao
Utilizador através do endereço de e-mail fornecido pelo próprio. As alterações serão aplicadas ao uso do Site
depois de ser dado aviso prévio. Se o Licenciado não quiser aceitar os novos Termos e Condições, não deve continuar

a usar o Website. Se o Licenciado continuar a usar o Website após a data em que a alteração entrar em vigor, o
seu uso do Website indica que concorda com os novos Termos e Condições.

3. REGRAS ESPECIAIS
A MagicBit reserva-se o direito de verificar todas as informações fornecidas pelo Utilizador quanto à sua exatidão.
Porém, tal direito não constitui, em caso algum, uma obrigação de verificar as referidas informações. O Utilizador
é o único responsável pelo conteúdo que coloca no Site.
O Licenciado é o único responsável por todos os dados introduzidos no Serviço e / ou no Site ("Conteúdo do
Licenciado") e todas as atividades que ocorrem sob as Contas do Licenciado. O Licenciado não deverá utilizar o
Serviço para fins ilícitos ou não autorizados. O Licenciado não deve, no uso do Serviço, violar quaisquer leis
aplicáveis , incluindo, entre outras, leis de direitos de autor e outras leis aplicáveis. O Licenciador pode, mas não
tem obrigação de remover o Conteúdo do Licenciado e as Contas que contenham o Conteúdo do Licenciado que o
Licenciador determine, a seu exclusivo critério, ser ilícito, ofensivo, ameaçador, calunioso, difamatório, pornográfico,
obsceno ou de outra forma censurável ou que viole a propriedade intelectual de terceiros, estes Termos e Condições,
ou a lei aplicável.
A MagicBit no zelo pelo interesse e segurança da comunidade de Utilizadores e pelo cumprimento da lei, reservase o direito de total ou parcialmente, sem aviso prévio, e a seu exclusivo critério, i) excluir a entrada do Utilizador, ii)
rejeitar ou excluir um Utilizador que, por qualquer motivo, seja suspeito de ter violado as regras contidas nos
presentes Termos e Condições.
O Licenciado não pode causar ou permitir a qualquer de seus funcionários ou terceiros, modificar, adaptar, traduzir,
descompilar, desmontar, traduzir ou criar trabalhos derivados com base no Serviço sem o prévio consentimento por
escrito do Licenciador, que pode ser negado exclusivo critério do Licenciador.
O Licenciador pode, a seu critério, desativar qualquer Conta ou limitar o uso da largura de banda caso o consumo
de largura de banda de uma Conta exceda o uso médio (conforme determinado pelo Licenciador) em qualquer
período de um mês. O Licenciador também pode, a seu critério, desativar qualquer Conta ou limitar a capacidade
de armazenamento com respeito a tal Conta caso o armazenamento do Licenciado exceda o uso médio (conforme
determinado pelo Licenciador).
O Licenciado defenderá, indenizará e isentará o Licenciador e suas subsidiárias, licenciadores e afiliados (e seus
respetivos diretores, funcionários e agentes) contra quaisquer e todas as reclamações, perdas, danos,
responsabilidades, deficiências, julgamentos, avaliações, multas e outras despesas (incluindo honorários e taxas com
advogados) advindos do ou relacionados a (i) acesso ao Serviço, (ii) uso indevido do Serviço (incluindo quaisquer
dados ou informações inseridas no Serviço ou arquivo ou base de dados criados), e/ou qualquer hardware (se
aplicável) fornecido pelo Licenciador em conexão com o mesmo, incluindo, sem limitação, qualquer divulgação de
informações médicas de qualquer pessoa em violação da HIPAA ou qualquer outra lei de privacidade aplicável
("Leis de Privacidade") e (iii) violação de qualquer das disposições destes Termos e Condições.
O Serviço está licenciado apenas ao Licenciado. O Licenciado não poderá sublicenciar, transferir, arrendar, ceder,
alugar, distribuir, vender ou alienar o Serviço de forma temporária ou permanente, exceto com o consentimento por
escrito do Licenciador, o qual o Licenciador poderá negar, a critério. Antes de transferir o Serviço para um
cessionário autorizado, o cessionário concordará por escrito a ficar sujeito a todos estes Termos e Condições.

4. SENHA E SEGURANÇA
O Licenciador não terá qualquer responsabilidade por qualquer perda, reclamação, danos ou qualquer outra
responsabilidade que possa surgir do uso não autorizado de qualquer Informação de Acesso à Conta. Se alguma
das Informações de Acesso à Conta do Licenciado for perdida ou roubada, é da responsabilidade do Licenciado
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notificar o Licenciador de tal perda ou roubo para que a conta possa ser desativada e um novo nome de utilizador
e senha possam ser fornecidos. Embora o Licenciador tenha tomado medidas para resguardar a segurança das
informações enviadas ao usar o Serviço, o Licenciador não pode garantir a segurança das informações transmitidas
durante o uso do Serviço ou armazenadas pelo Licenciador e não será responsável perante o Licenciado ou qualquer
outra pessoa ou entidade, de qualquer forma, por qualquer comprometimento da segurança de tal informação.

5. FRAUDE E PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE
Para efeitos de prevenção ou deteção de infrações, e / ou a apreensão ou acusação de criminosos, a MagicBit
pode compartilhar qualquer informação recolhida com a polícia, outras agências do sector público ou privado ou
órgãos representativos em conformidade com a legislação pertinente. A informação compartilhada desta forma não
será usada para fins de marketing.

6. DISPONIBILIDADE DO SITE DA EMPRESA
Embora o objetivo do Licenciador é oferecer ao Utilizador o melhor serviço possível, este não faz nenhuma promessa
de que os serviços disponíveis no Website vão atender às suas necessidades. O Licenciador não pode garantir que
os serviços serão livres de falhas. Se ocorrer uma falha com o Website o Utilizador deve informar pelo endereço
de e-mail info@magicbitsolutions.com e a MagicBit vai tentar corrigir a falha assim que for razoavelmente possível.
O acesso do Utilizador ao Website pode ser ocasionalmente restrito para permitir a reparação, manutenção ou a
introdução de novas instalações ou serviços.

7. EQUIPAMENTO TÉCNICO
Os custos do equipamento que permite o acesso aos serviços disponibilizados no Site, nomeadamente custos
relacionados com computadores, software e modems, são suportados exclusivamente pelo Utilizador. O mesmo se
aplica às tarifas de telecomunicações efetuadas pelo e para a utilização do Site e das suas funcionalidades.

8. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTO DO UTILIZADOR
O Licenciador pode suspender ou cancelar o registo do Licenciado imediatamente a critério razoável, ou se for
violada qualquer das obrigações do Licenciado ao abrigo destes Termos e Condições. O Licenciado pode cancelar
o seu registo a qualquer momento, informando a MagicBit, por escrito, para info@magicbitsolutions.com. A
suspensão ou cancelamento da inscrição do Licenciado e seu direito de usar o Website não afeta os direitos ou
obrigações decorrentes de lei.

9. WEBSITES DE TERCEIROS
A MagicBit exclui expressamente responsabilidade relativamente a quaisquer conteúdos de páginas, entradas,
gráficos ou similares, ligados ao Site por via de links de Internet, inclusivamente quando tais conteúdos sejam
divulgados ou publicados no Site pelo Utilizador. A MagicBit não adota nem pode controlar quaisquer destes
conteúdos. A decisão de aceder a tais conteúdos é feita por conta e risco de cada Utilizador.
A MagicBit reserva-se o direito de eliminar ou suprir, unilateral e imediatamente, os conteúdos de páginas, entradas,
gráficos ou similares, ligados ao Site por via de links de Internet que resultem ou possam resultar em violação da
lei, destes Termos e Condições Gerais, ou em ofensa a moral e ordem pública.

10.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MagicBit não responde por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, sofridos pelo Utilizador, relativamente
à informação contida neste Website.

Página 3 de 5

É preocupação dos gestores deste Website minorar os inconvenientes causados por erros técnicos. Porém, alguns
dados ou informações contidas neste sítio podem ter sido concebidos ou estruturados em ficheiros ou formatos
suscetíveis de causarem erros. Deste modo, a MagicBit não poderá garantir que o serviço prestado não seja
interrompido ou perturbado em consequência de tais problemas.
A MagicBit não tem qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas resultantes de vírus, worms, cavalos
de Tróia ou outros códigos maliciosos ou a corrupção ou perda de dados ou qualquer dano ao software ou
hardware. Esta cláusula não limita ou afeta a nossa responsabilidade resultante de quaisquer produtos ou serviços
vendidos através do Website.

11.

PUBLICIDADE E MARKETING

Parte do Website pode conter publicidade e patrocínio. Os anunciantes e patrocinadores são responsáveis por
garantir que o material enviado para inclusão no Website está em conformidade com as leis e códigos relevantes.
A MagicBit não será responsável por qualquer erro ou imprecisão no material de publicidade e patrocínio.
O Utilizador aceita que todos os Textos e Dados por si transferidos possam ser guardados e analisados
exclusivamente para pesquisas internas da MagicBit.
O Utilizador concorda em receber newsletters com informações do Website ou da MagicBit sobre o Website.

12.

CONCESSÃO DE LICENÇA

a) A concessão de licença está sujeita às disposições destes Termos e Condições e ao pagamento das Taxas
de acordo com a Seção c abaixo, o Licenciador concede ao Licenciado um direito não exclusivo,
intransferível e não pode ser sublicenciado para aceder remotamente e usar o Serviço apenas para fins
comerciais ("Licença").
b) Revisões. O Licenciador pode alterar, revisar, modificar, excluir ou interromper (permanentemente ou
temporariamente) a funcionalidade ou o escopo do Serviço a qualquer momento, a seu exclusivo critério
(uma "Atualização"). Após a atualização, conforme aplicável, (i) o Licenciado pode optar por rescindir a
presente Licença de acordo com a Seção 15 ou continuar a aceder e usar o Serviço de acordo com as
disposições destes Termos e Condições e (ii) a definição do termo "Serviço "será automaticamente alterada
sem qualquer outra ação por parte de qualquer das partes para incluir tal Atualização.
c) Taxas, Pagamentos e Impostos. As taxas de acesso e uso do Serviço sob esta Licença ("Taxas") serão
cobradas pelo sistema de pagamento Braintree. Todos os serviços prestados pela MagicBit através do Site,
bem como quaisquer descontos e abatimentos são baseados nas respetivas listas de preços válidos. Os
preços indicados nas listas de preços incluem o imposto sobre o valor acrescentado (“IVA”) em Portugal e
os impostos a pagar na Europa, nos casos aplicáveis de acordo com a lei. O Website tem certificado de
segurança e utiliza o sistema de pagamento Braintree. O sistema de pagamento Braintree aceita os cartões
Visa, MasterCard, Discover, Maestro, American Express e PayPal. Caso o Utilizador não queira utilizar
nenhum dos cartões aceites pelo sistema, pode utilizar um cartão online através do sistema MB NET
disponibilizado em www.mbnet.pt. O Licenciador pode aumentar as Taxas a qualquer momento e com trinta
(30) dias de aviso antecipado ao Licenciado. Os custos para estornos serão suportados pelo Utilizador. O
mesmo se aplica aos custos resultantes de recusas de pagamento por parte das empresas de cartão de
crédito. A renovação da Subscrição no Site é automática e pode ser desativada na área “Subscrição” do
Site a qualquer momento.
d) Localização do Serviço e Acesso. O Serviço será alojado em um ou mais servidores de propriedade ou
licenciados pelo Licenciador e será acessível pelo Licenciado pela Internet. Para aceder ao Serviço, o
Licenciado deverá registar-se com o Licenciador (uma "Conta") e terá um nome de utilizador e uma senha
exclusivos para cada Conta ("Informações de Acesso à Conta"). O Licenciador tem o direito, mas não a
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obrigação de monitorar o acesso ao Serviço e, sem limitar quaisquer recursos que possa ter aqui ou por Lei,
pode negar o acesso a qualquer Licenciado que viole estes Termos e Condições.

13.

PROTECÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Este Website é propriedade da Magic Bit Solutions Unipessoal Lda. situada na Rua Salgueiro Maia, Lt. 34 R/C,
2955-028 Pinhal Novo, Portugal.
Este Website está protegido por direitos de autor, direitos de marcas, direitos de bases de dados e direitos conexos
ao abrigo das leis portuguesas e da União Europeia não podendo ser utilizado fora das condições aqui referidas.
A proteção dos direitos de autor e de propriedade industrial sobre este Website, estende-se a todas as cópias de
parte ou da totalidade da informação nele contida. Quaisquer tentativas de alteração de informação ou qualquer
outra ação que possa causar dano e pôr em risco a integridade do sistema são estritamente proibidas e podem ser
punidas de acordo com a legislação em vigor.

14.

LEI APLICÁVEL

Estes Termos e Condições estarão sujeitos às leis de Portugal. O Licenciador vai tentar resolver quaisquer
discordâncias com rapidez e eficiência. Se o Licenciado não está satisfeito com a forma como a MagicBit resolve
qualquer desacordo e o Licenciado quer tomar um processo judicial, deve fazê-lo dentro de Portugal.

15.

RECLAMAÇÕES E CONSULTAS

Se o Licenciado não estiver satisfeito com qualquer aspeto do serviço oferecido, ou se tiver quaisquer perguntas ou
comentários, pode enviar um email para info@magicbitsolutions.com, telefonar para + (351) 960 226 334 ou
escrever para Magic Bit Solutions Unipessoal Lda. , Rua Salgueiro Maia, Lt. 34 R/C, 2955-028 Pinhal Novo, Portugal.

16.

RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS – CONSUMIDORES

Nos termos do disposto no artigo 18 da Lei n.º. 144/2015, de Setembro 8, a MagicBit informa os seus Clientes, que
sejam consumidores na definição prevista na referida Lei, que poderão consultar no endereço eletrónico da
Direcção-Geral do Consumidor disponível em http://www.consumidor.pt, a lista completa e os respetivos contatos
das Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo ( “Entidades RAL”) disponíveis em Portugal.
O disposto no ponto anterior não consubstancia a aceitação ou a vinculação pela MagicBit a qualquer Convenção
de Arbitragem nem a adesão a qualquer uma das Entidades RAL indicadas na lista acima referida.
A MagicBit informa ainda os seus Clientes, que sejam consumidores, da existência de uma plataforma de resolução
de litígios em linha (“online”) que pode ser utilizada quando as partes se encontrem domiciliadas num Estado Membro
da U.E. – ” Plataforma de RLL “e que é acessível através do endereço eletrónico
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
A MagicBit informa ainda os seus Clientes, que sejam consumidores, que para os efeitos previstos na presente
cláusula, o seu endereço de email é info@dominios.pt

17.

ACEITAÇÃO E VINCULAÇÃO

Todos os utilizadores dos serviços disponibilizados neste sítio estão vinculados à aceitação e respeito pelas condições
aqui expressas.
Os presentes Termos e Condições Gerais aplicam-se a partir de 26 de outubro de 2017, até novo aviso.
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