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• Proteção de dados pessoais
As informações que o cliente comunica no nosso Site são indispensáveis para o tratamento
da encomenda, o estabelecimento de facturas e contratos de garantia, sem elas, a encomenda
será automaticamente cancelada. Escrevendo no nosso Site, o cliente compromete-se a
fornecernos informações sinceras e verdadeiras. A comunicação de falsas informações é
contrária às presentes condições gerais, assim como às condições de utilização que figuram no
nosso Site.
De acordo com a Lei "Informática e Liberdades", o tratamento das informações do cliente são
objecto de uma declaração junto à Comissão Nacional Informática e Liberdades (CNIL) em
França.
A Lexibook está autorizada a comunicar e/ou difundir os dados disponibilizados e inseridos
pelos clientes. Esses dados serão tratados informaticamente.
O cliente tem o direito permanente de aceder e rectificar todos os dados que lhe dizem
respeito, segundo os textos europeus e as Leis nacionais em vigor (artigo 34 da Lei de 6 de
janeiro de 1978). O cliente poderá a qualquer momento solicitar confirmação da existência
junto à Lexibook dos próprios dados pessoais.
A Lexibook é a única detentora das informações que concernem aos clientes. Somente
Lexibook e os seus parceiros contratuais podem mandar informações dentro do quadro de
operações promocionais precisas e pontuais. Estes parceiros foram escolhidos especialmente
pela Lexibook e são reconhecidos pela qualidade de seus produtos e serviços.
• Propriedade Intelectual
Todo o conteúdo do Site Lexibook (ilustrações, textos, títulos, marcas, imagens, vídeos)
constitui propriedade da Lexibook, dos seus co-contratantes ou parceiros. A reprodução parcial
ou total do conteúdo através de qualquer procedimento e em qualquer suporte é sujeita a uma
autorização prévia e expressa da Lexibook. Todas as informações, conteúdos, documentos e
softwares oferecidos pelos nossos serviços estão protegidos pela legislação francesa e
internacional, no que diz respeito à propriedade intelectual e copyright. A Lexibbok não pode
autorizar a cópia, apresentação ou distribuição dos conteúdos dos quais você não possui o
direito de propriedade intelectual. Qualquer utilização fraudulenta dos direitos obtidos por
terceiros constitui delito de contrafacção, severamente sancionado pelo Código da Propriedade
Intelectual. A Lexibook não será responsável, de modo nenhum, pela violação de um utilizador
de direitos obtidos por terceiros e perpetrada pelas actividades deste último no site.
• Licenças e marcas
Todas as marcas mencionadas neste local pertencem às companhias respectivas delas.
Todos os produtos, logotipos e quadros mencionados nas páginas deste local são a
propriedade da marca respectiva delas. As fotografias que reproduzem os produtos não são

1/2

Menções legais

contratuais. Informação de ordem técnica O local presente é 24 e 7 dias acesos de 24 horas
acessíveis aceso 7, com a exceção dos casos de necessidade absoluta, dificuldades de
computador, dificuldades dificuldades saltadas à estrutura da comunicação transmitem em rede
ou dificuldades de ordem técnica. Por motivo de manutenção, a sociedade de Lexibook poderá
interromper o local a toda hora.
Regulamento dos Litígios
Qualquer litígio relativo à interpretação, execução ou ruptura do contracto celebrado entre a
Sociedade e o Cliente, mesmo em caso de recorrência à garantia ou outras defesas, será por
defeito por acordo amigável, da competência exclusiva dos tribunais de França. As relações
entre a Sociedade e o Cliente são submetidas, na falta de disposições locais de ordem pública
diferentes, às leis de França.
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