Serviço Wi-Fi Pesqueira Digital
1. Condições de utilização e termos do serviço
O serviço Wi-Fi Pesqueira Digital, disponibilizado para acesso gratuito à Internet está
sujeito aos termos e condições seguidamente descritos.
1.1 Serviços
A Pesqueira Digital não recomenda a utilização de nenhum site ou outros serviços de
internet (doravante designados por “Serviços”) sendo o seu uso da inteira
responsabilidade, conta e risco dos utilizadores.
O acesso aos Serviços está condicionado ao uso lícito e apropriado dos mesmos. A
utilização dos Serviços e quaisquer atividades desenvolvidas através destes deverão
estar em conformidade com a legislação aplicável.
A Pesqueira Digital não tem qualquer responsabilidade, nem controlo dos Serviços
usados pelos utilizadores nem pode garantir que os mesmos não contêm qualquer erro
ou vírus.
A Pesqueira Digital não se responsabiliza nem controla a informação que os utilizadores
dos Serviços transmitem ou recebem através da rede Wi-Fi Pesqueira Digital.
À parte de processos de diagnóstico não é analisada a informação que os utilizadores
dos Serviços enviam ou recebem.
A Pesqueira Digital não garante:
•
•
•
•

a disponibilidade e qualidade dos Serviços;
a velocidade a que a informação é transmitida e recebida;
que os Serviços disponibilizados são compatíveis com o equipamento dos
utilizadores ou algum produto de software que estes usem;
a exatidão da informação que é transmitida e recebida.

Apesar de a Pesqueira Digital tomar algumas ações para garantir a segurança dos
Serviços não garante a segurança da informação que os utilizadores enviam ou recebem
ou que esteja localizada em algum equipamento que utilize os Serviços, aceitando os
utilizadores que é da sua exclusiva responsabilidade a proteção da informação e a
garantia de existência de mecanismos de proteção, segurança, integridade e
confidencialidade da informação existente nos seus equipamentos. A Pesqueira Digital
reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio, retirar os Serviços,
alterar as suas especificações ou forma de acesso.

1.2 Dados Pessoais
A informação pessoal recolhida servirá exclusivamente para identificação do utilizador
do serviço disponibilizado, não sendo cedida a entidades terceiras para efeitos de
marketing, sendo eliminada de acordo com a Lei n.º 32/2008. Em qualquer altura, o
utilizador pode solicitar a eliminação da informação recolhida de acordo com a Lei nº
67/98 (artº 11).
1.3 Uso dos Serviços
Os utilizadores não devem usar os Serviços para aceder a conteúdos que:
•
•
•
•

•
•
•
•

sejam difamatórios, ameaçadores, intimidadores ou que possam ser classificados
como assédio;
contenham linguagem ou material obsceno, profano ou abusivo;
contenham material pornográfico (incluindo texto, imagens ou filmes);
contenham material (incluindo texto, imagens ou filmes) que sejam ofensivos ou
depreciativos relativamente a sexo, raça, religião, cor, origem, idade, deficiência
física ou mental, condições médicas ou orientações sexuais;
contenham material que infrinja direitos de terceiras partes (incluindo direitos
de propriedade intelectual);
na opinião da Pesqueira Digital possam afetar de forma adversa o negócio da
Seguradora;
sejam prejudiciais a outras pessoas, negócios ou entidades;
sejam de outra forma ilegais ou impróprios.

Músicas, vídeos, imagens ou textos e outros conteúdos na internet podem estar
protegidos por direitos de autor e como tal o utilizador não poderá fazer download,
alterar ou utilizar de outra forma exceto se o respetivo titular lhe tiver dado autorização
expressa para tal.
A Pesqueira Digital recomenda que os utilizadores dos Serviços não os usem para
transmitir ou receber informação confidencial ou dados e, caso o façam, estão a assumir
o risco e responsabilidades daí inerentes.
Os Serviços são intencionados para uso privado e não para uso comercial.
Os utilizadores dos Serviços não podem, sob qualquer pretexto, transmitir os seus dados
de autenticação identificação de utilizador (username) e senha de acesso (password) a
terceiros, sob pena de serem responsabilizados pelos atos resultantes de uma utilização
indevida dos Serviços.

1.4 Utilização criminal
Os Serviços não poderão ser usados para qualquer atividade que constitua ou seja capaz
de constituir uma ofensa criminal em Portugal ou em qualquer parte do mundo.
Os utilizadores aceitam e reconhecem que a Pesqueira Digital possa ser obrigada a
prestar assistência e informação às autoridades relativamente à utilização dos Serviços.
Os utilizadores aceitam e reconhecem que a Pesqueira Digital possa manter um registo
dos endereços IP (“Internet Protocol”) de qualquer equipamento que utilize os Serviços
bem como da atividade associada a cada endereço IP na utilização dos Serviços.
Os utilizadores aceitam que a Pesqueira Digital tem o dever de cooperar com as
autoridades relativamente a qualquer suspeita ou atividade alegadamente ilegal,
podendo esta cooperação incluir a divulgação da informação que estiver na posse da
Pesqueira Digital relativamente à utilização dos Serviços.
Os utilizadores aceitam ainda que possam compensar a Pesqueira Digital por alguma
ação judicial que venha a ser colocada contra a mesma, derivada do incumprimento dos
presentes Termos de Serviço.
1.5 Regras de Segurança de Rede e Sistemas
Não é permitido aos utilizadores dos Serviços a violação (ou tentativa de violação) de
qualquer sistema de autenticação ou segurança que protejam credenciais de segurança,
servidores, serviços ou redes, designadamente, incluem-se:
•
•

acesso a dados alheios (quebra de privacidade);
pesquisa não autorizada de vulnerabilidades em servidores, serviços ou redes,
nomeadamente fazer a deteção exaustiva e automática de resposta a serviços
(Scan).

Não é permitido aos utilizadores dos Serviços interferir intencionalmente no bom
funcionamento dos servidores, serviços ou redes, nomeadamente:
•

•
•

através de ações de sobrecarga, combinadas ou não com exploração de
vulnerabilidades em servidores, serviços ou redes, que visem sabotar o
funcionamento dos Serviços (Denial of Service);
envio em massa de pacotes (Flooding);
quaisquer tipos de tentativas de entrave ou perturbação em servidores, serviços
ou redes.

Não é permitida a interceção de dados em qualquer servidor, serviço ou rede.

Não é permitido a falsificação ou tentativas de falsificação de dados transmitidos com
intenção de ludibriar e induzir em erro os recetores desses dados. Incluem-se, sem se
limitarem a:
•
•

Alteração de endereços IP (IP Spoofing);
Alteração de identificação de mensagens de correio eletrónico (Spoofing).

Não é permitida a utilização de computadores remotos como “proxies” ou serviços de
proxy remotos para fins de encaminhamento de tráfego e ofuscação dos acessos.
2 FAQ’S
A rede sem fios é segura?
Tal como a maioria dos acessos públicos à Internet a rede Wi-Fi Pesqueira Digital não
pode ser considerada uma rede segura.
Relativamente à rede Wi-Fi Pesqueira Digital, podem existir elementos não confiáveis
entre o utilizador da rede e o destino da sua comunicação e qualquer informação que
seja transmitida pode, potencialmente, ser interceptada por outro utilizador da rede
sem fios.
Não deverão ser transmitidas informações de cartões de crédito, passwords, ou outro
tipo de informação pessoal sensível enquanto estiver a utilizar qualquer tipo de rede sem
fios pública. Todos os equipamentos que acedem a este tipo de redes deverão ter
proteção atualizada contra vírus.
Se tiver problemas técnicos com a rede sem fios os colaboradores da Pesqueira Digital
podem ajudar-me?
Os colaboradores da Pesqueira Digital não podem prestar assistência técnica, auxiliar na
configuração de equipamentos ou na resolução de problemas com o acesso à rede sem
fios Wi-Fi Pesqueira Digital. Não há qualquer garantia que o equipamento que se
pretende utilizar para aceder à rede sem fios é compatível com a mesma.
A Pesqueira Digital não assume qualquer responsabilidade pela segurança dos
equipamentos utilizados para aceder à rede sem fios não corporativa.
Como posso reportar um incidente de segurança?
Os incidentes e vulnerabilidades de segurança de informação devem ser reportados para
wifimsjp@gmail.com.

