Informações Legais:
- Termos e condições de uso;
- Política de Privacidade e utilização de cookies
Termos e condições de uso:
1. Condições gerais
Os presentes Termos e Condições (adiante “Termos e Condições”) regulam a utilização do site da Go
Live Digital Events Powered by Desafio Global (doravante designada por Go Live) acessível a partir do
endereço www.golivedg.tv (doravante designado “Site”). propriedade da GT – Get together – For
Extraordinary Events, Lda, com sede na Estrada da Batalha – Rua Algar d'Água, 172, 2495-405 FÁTIMA,
registada na Conservatória do Registo Comercial de Ourém, com o número único de matrícula e de
pessoa colectiva 508901090, é a legítima e exclusiva titular do Site.
A utilização do Site por parte dos utilizadores do Site (“adiante “Utilizador”) pressupõe e implica a
aceitação plena e sem reservas por parte do utilizador de todos os Termos e Condições. Ao consultar,
utilizar ou descarregar o conteúdo do site, está a comprometer-se a respeitar as condições de uso.
O Utilizador declara possuir a capacidade jurídica necessária que lhe permite aceitar os presentes
Termos e Condições.
A Go Live, com o objetivo de melhorar as características e conteúdos do site, reserva-se no direito de
modificar, ampliar ou suspender temporariamente a apresentação, configuração, especificações técnicas,
conteúdos do site, em qualquer momento, de forma unilateral e sem aviso prévio.
2. Política de privacidade e utilização de cookies
A Go Live respeita escrupulosamente a privacidade dos utilizadores e, portanto, também os seus dados
pessoais. Se desejar saber mais sobre o tratamento dos seus dados e dos seus direitos nesta área,
consulte a Política de privacidade e utilização de cookies.
3. Liberdade de utilização
Desde que respeite os presentes Termos e Condições e a legislação aplicável, particularmente a
protecção dos direitos de autor e da propriedade industrial e as leis penais, o Utilizador goza de inteira
liberdade de utilização do Site, comprometendo-se, todavia, a fazer um bom uso dos conteúdos e
serviços do site, que nunca poderão ser utilizados para actividades ilícitas ou que possam ser contrários
à ordem pública, ou à defesa nacional.
Em sequência, o utilizador não pode:
- modificar ou copiar os materiais;
- usar os materiais para qualquer finalidade comercial ou para exibição pública (comercial ou não
comercial);
- tentar descompilar ou fazer engenharia reversa de qualquer software contido no site;
- remover quaisquer direitos autorais ou outras notações de propriedade dos materiais; ou
- transferir os materiais para outra pessoa ou 'espelhe' os materiais em qualquer outro servidor.
4. Dados e informações do dispositivo
No processo de administração do site, mantemos e gerimos o uso do servidor da Web, através dos logs.
Os logs do servidor da Web fornecem informações, como sendo os tipos de navegadores que acedem ao
nosso site, as páginas que recebem maior volume de tráfego e a que horas do dia é que os nossos
servidores experimentam carga significativa. Usamos essas informações para melhorar os recursos de
navegação do nosso site. As formas anonimizadas ou agregadas desses dados podem ser usadas para

identificar os recursos e funções futuras a serem desenvolvidos para o site e oferecer um melhor
atendimento ao utilizador.

5. Violação dos termos e condições
A Go Live reserva-se ao direito de tomar todas as providências que entenda necessárias para
salvaguarda dos seus direitos, no caso violação ou de tentativa da violação dos presentes Termos e
Condições, podendo optar por suspender ou bloquear o acesso e a utilização do Site, sem que advenha,
para o Utilizador, o direito a qualquer compensação ou indemnização em virtude de tal facto.
6. Limitações da responsabilidade
A Go Live não é responsável por quaisquer perdas ou danos, directos ou indirectos, sofridos por qualquer
Utilizador, relativamente a informação contida no Site, ou resultantes da utilização que o Utilizador faça
do Site.
O acesso e a utilização do Site estão sujeitos a interferências, interrupções, desconexões ou outras
anomalias, designadamente em consequência de avarias, sobrecargas, cargas de linha ou outras
eventualidades às quais a Go Live é alheia, Reconhecendo expressamente o Utilizador que nenhuma
responsabilidade poderá nos ser imputada relativamente aos danos, potenciais ou actuais que, directa ou
indirectamente, possam resultar para o utilizador em virtude da ocorrência de tais eventos. Não é também
garantido que o Site funcione ininterruptamente ou que se encontre livre de erros, vírus ou outros
elementos prejudiciais.
A Go Live não é responsável por quaisquer defeitos, funcionamento incorrecto ou incompatibilidade,
nomeadamente com o hardware dos Utilizadores, não se encontrando obrigada a fornecer apoio na
utilização do Site, nem garantindo que o mesmo assegura os fins pretendidos pelo Utilizador.
A Go Live reserva-se ao direito de, em qualquer momento, acrescentar, eliminar ou modificar quaisquer
conteúdos do Site.
A Go Live não assume qualquer responsabilidade por consequências resultantes do acesso pelos
Utilizadores a sites de terceiros através de ligações fornecidas pela Go Live.
7. Responsabilidades do utilizador
O Utilizador é o único e exclusivo responsável pela utilização que fizer do Site, pelo que se obriga a
respeitar a legislação aplicável, nomeadamente, o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, o
Código da Propriedade Industrial e a Lei da Criminalidade Informática, bem como a agir de boa-fé e a
fazer uma utilização que não ofenda quaisquer direitos de terceiros, nomeadamente o direito à imagem, o
direito ao bom nome, o direito à honra e reserva da vida privada, bem como que não constitua qualquer
ataque em função da raça, nacionalidade, origem étnica, religião, convicção política ou sexo, que não
constitua difamação, incitação ao furto, fraude, violência, terrorismo, sadismo, prostituição, pedofilia, e
ainda que não empregue conteúdos de carácter obsceno, indecoroso ou pornográfico.
O Utilizador está autorizado a fazer uso dos conteúdos do Site única e exclusivamente para os fins a que
se destinam, sendo-lhe expressamente proibido, reproduzir, publicar ou divulgar publicamente, distribuir
ou, por qualquer outra forma, tornar os conteúdos acessíveis a terceiros, para fins de comunicação
pública ou de comercialização, sendo-lhe ainda vedado proceder a qualquer alteração dos conteúdos.
Quaisquer códigos fonte ou software disponibilizados no Site e que sejam propriedade da Go Live,
poderão ser utilizados única e exclusivamente para os fins a que se destinam, não podendo o Utilizador
reproduzir, comunicar ou disponibilizar esses códigos fonte ou software a terceiros. Relativamente ao

software que se encontra devidamente identificado como pertencendo a terceiros, o Cliente ou o
Utilizador deverão cumprir as regras impostas por esses terceiros aquando da utilização do software.
O Utilizador comprometem-se a manter estritamente confidenciais quaisquer códigos de acesso que lhe
sejam disponibilizados tendo em vista a sua utilização no Site, sendo responsáveis por quaisquer danos
ou prejuízos que venham a causar à Go Live ou a terceiros, em virtude de uma utilização ilegal ou
incorrecta do Site, bem como se compromete a informar imediatamente a Go Live de quaisquer violações
ou utilizações incorrectas de que tenha tomado conhecimento.
O Utilizador é o único responsável pelos prejuízos, directos ou indirectos, causados a si próprio, à Go
Live ou a quaisquer terceiros, relacionados com a utilização que fizer do Site, comprometendo-se a
proceder ao pagamento das indemnizações que venham a ser atribuídas em virtude de qualquer acção,
reclamação ou condenação a que dê origem.
O Utilizador é responsável por adquirir e manter os suportes de comunicações electrónicas, dos
equipamentos (hardware) e dos programas informáticos (software) necessários ao estabelecimento da
conexão remota ao Site.
8. Dados pessoais
Para mais informação sobre a forma como recolhemos e tratamos os seus dados pessoais, consulte a
nossa Política de Privacidade. Aconselhamos, ainda, a leitura da nossa Política de Cookies.
9. Propriedade intelectual e industrial
O conteúdo integral do Site, incluindo, nomeadamente, textos, gráficos, imagens, códigos informáticos,
assim como os nomes comerciais, marcas e sinais distintivos, são propriedade da Go Live., que detém,
nomeadamente, os direitos de autor e os direitos de propriedade industrial sobre o mesmo, com
excepção dos conteúdos fornecidos por parceiros comerciais que se encontrem identificados como tal. A
protecção dos direitos de autor dos conteúdos Go Live estende-se a todas as reproduções ou cópias,
obtidas a partir do conteúdo do Site.
Qualquer reprodução, distribuição, comercialização ou transformação dos conteúdos que não tenha sido
expressamente autorizada pelos seus titulares, constitui uma infracção aos direitos de propriedade
intelectual e industrial, protegidos por lei.
10. Suspensão ou extinção do site
A Go Live poderá, livremente e em qualquer momento suspender ou extinguir o acesso e a utilização do
Site, sem que por esse facto advenha qualquer direito a compensação ou indemnização para os
Utilizadores.
11. Legislação a vigorar e aplicar
As condições de acesso e uso deste site, bem como todas as questões não reguladas expressamente
nos presentes Termos e Condições, regem-se exclusivamente pela lei portuguesa.
A Go Live e o Utilizador, entendem que a via negocial é a forma preferencial para a resolução de dúvidas,
divergências ou litígios, de qualquer natureza, que se levantem sobre a validade, eficácia, interpretação,
integração, aplicação ou cumprimento dos presentes Termos e Condições. Todavia, uma vez esgotada a
via negocial, as partes acordam que, para a resolução dos diferendos resultantes da utilização deste site,
é exclusivamente competente a lei e ordem jurídica nacional.

Política de Privacidade e utilização de cookies
1. Introdução
A privacidade dos visitantes do nosso site é muito importante para nós, e estamos comprometidos em
protegê-la.
Garantimos que os dados dos utilizadores serão tratados de acordo com as suas finalidades e os direitos
que a legislação lhe consagra, orientada pelos princípios legais em vigor para a área da privacidade e
proteção dos dados pessoais, designadamente o disposto na Lei n.º 58/2019, de 8 de Agosto, que
assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho (RGPD), de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
Consentir com o uso de cookies de acordo com os termos desta política quando o utilizador acede ao
nosso site pela primeira vez permite nos a utilização de cookies sempre que acesse ao nosso site.
Neste documento é explicada a utilização de cookies e a política de utilização dos seus dados pessoais.
2. Dados pessoais, o que são?
O Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (doravante designado por “RGPD”) define "dados
pessoais" como "qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável". Deste
modo, qualquer informação que possa ser utilizada, directa ou indirectamente, independentemente do
respectivo suporte (incluindo som e imagem), para identificar um indivíduo, isolada ou em conjunto com
outras informações, é considerada como um "dado pessoal".
3. Responsável pelo tratamento dos dados
A GT – Get together – For Extraordinary Events, Lda, com sede na Estrada da Batalha – Rua Algar
d'Água, 172, 2495-405 FÁTIMA, registada na Conservatória do Registo Comercial de Ourém, com o
número único de matrícula e de pessoa colectiva 508901090, é a proprietária da Go Live Digital Events
powered by Desafio Global sendo a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos
utilizadores do Site.
Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais, deverá contactar-nos através
dos seguintes meios:
E-mail: golive@desafioglobal.pt
Telefone: +351 214149550
4. Recolha de informações/dados pessoais
Os seguintes tipos de informações/dados pessoais podem ser recolhidos, armazenados e usados:
- informações sobre o seu computador, incluindo seu endereço IP, localização geográfica, tipo e versão
do navegador e sistema operacional;
- informações sobre suas visitas e uso deste site, incluindo fonte de referência, duração da visita, -visualizações de página e caminhos de navegação no site;
- informações, como seu endereço de e-mail, que digita quando se registra no nosso site;
- informações que digita ano preenchimento de formulários no nosso site – por exemplo: nome, dados de
contacto, informações de empregador, etc.
- informações que digita durante o uso dos serviços no nosso site;
- qualquer outra informação pessoal que nos enviar.
Antes de nos divulgar informações pessoais de outra pessoa, o utilizador deve obter o consentimento
dessa pessoa para a divulgação e o processamento dessas informações pessoais de acordo com esta
política.

5. Uso das suas informações/dados pessoais
Em geral, os dados pessoais recolhidos destinam-se à gestão da relação contratual, à prestação dos
serviços contratados, à adequação dos nossos serviços às suas necessidades e interesses, e para que
possamos informá-lo sobre os nossos eventos e os nossos serviços/produtos.
As informações pessoais que nos são enviadas através do nosso Site serão usadas para os fins
especificados nesta política.
Podemos usar os seus dados pessoais para o seguinte:
- administrar o nosso site e nossos negócios;
- personalizar nosso site de acordo com o utilizador;
- possibilitar o uso dos serviços disponíveis em nosso site;
- prestar serviços adquiridos através do nosso site;
- enviar comunicações de marketing relacionadas aos nossos negócios;
- enviar notificações por e-mail solicitadas especificamente pelo utilizador;
- lidar com perguntas e reclamações efectuadas pelo utilizador em relação ao nosso site;
manter nosso site seguro e evitar fraudes;
verificar a conformidade com os termos e condições que regem o uso do nosso site
6. Divulgação de informações/dados pessoais
Podemos divulgar suas informações pessoais a qualquer um de nossos funcionários, executivos,
seguradoras, consultores profissionais, agentes, fornecedores ou subcontratados conforme
razoavelmente necessário para os fins estabelecidos nesta política.
Podemos divulgar suas informações pessoais a qualquer membro de nosso grupo de empresas (isso
significa nossas subsidiárias, nossa holding e todas as suas subsidiárias) conforme razoavelmente
necessário para os fins estabelecidos nesta política.
Podemos divulgar suas informações pessoais:
- na medida em que somos obrigados a fazê-lo por lei;
- em relação a qualquer processo judicial em andamento ou potencial;
- para estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais (incluindo fornecer informações a terceiros
para fins de prevenção de fraudes);
Exceto conforme estabelecido nesta política, não forneceremos suas informações pessoais a terceiros.

7. Retenção de informações/dados pessoais
Esta seção, define as nossas políticas e procedimentos de retenção de dados, projetados para ajudar a
garantir o cumprimento de nossas obrigações legais em relação à retenção e exclusão de informações
pessoais.
As informações pessoais que processamos para qualquer propósito ou propósitos não devem ser
mantidas por mais tempo do que o necessário para esse propósito ou propósitos.
Não obstante as outras disposições desta seção 7, reteremos documentos (incluindo documentos
eletrônicos) que contenham dados pessoais:
- na medida em que somos obrigados a fazê-lo por lei;
- se acreditarmos que os documentos podem ser relevantes para qualquer processo judicial em
andamento ou potencial; e

para estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais (incluindo fornecer informações a terceiros
para fins de prevenção de fraudes).
8. Segurança de suas informações pessoais
Tomaremos as devidas precauções técnicas e organizacionais para evitar a perda, mau uso ou alteração
de suas informações pessoais.
Armazenaremos todas as suas informações pessoais fornecidas em nossos servidores seguros
(protegidos por senha e firewall).
O utilizador reconhece que a transmissão de informações pela internet é inerentemente insegura e que
não podemos garantir a segurança dos dados enviados pela internet.
9. Alterações
Podemos atualizar esta política periodicamente, através da publicação de uma nova versão em nosso
site. É da responsabilidade do utilizador verificar esta página para garantir que compreende quaisquer
alterações nesta política.
10. Os direitos do utilizador
Garantimos todos os seus direitos em relação ao tratamento dos seus dados, de acordo com o RGPD, a
saber:
- Direito de Acesso: direito a obter a informação sobre quais dos seus dados pessoais são tratados, quais
as finalidades do tratamento, quais os prazos de conservação, entre outros.
Direito de limitação ou suspensão do tratamento dos dados pessoais;
Direito de Rectificação: direito de solicitar a rectificação dos seus dados pessoais que se encontrem
inexactos ou solicitar que os dados pessoais incompletos sejam completados, como por exemplo a
morada, o NIF, o email, os contactos telefónicos, ou outros.
Direito a Retirar o Consentimento: direito de retirar o seu consentimento, a qualquer momento a um
tratamento de dados que se baseie unicamente no referido consentimento, como por exemplo, no caso
de tratamento de dados para fins de marketing.
Direito a reclamar: direito de apresentar reclamação à autoridade de controlo nacional, a CNPD.
Para o exercício destes direitos, bem como para obter qualquer esclarecimento relacionado com a
presente Política de Privacidade, o utilizador deverá dirigir-se, por escrito, para os contactos acima
indicados.
11. Sites de terceiros
O nosso site inclui links para e detalhes de sites de terceiros. Não temos controle sobre e não somos
responsáveis pelas políticas e práticas de privacidade de terceiros.

12. Cookies
O nosso Site usa cookies. Um cookie é um arquivo que contém um identificador (uma sequência de letras
e números) que é enviado por um servidor da web para um navegador e armazenado pelo navegador. O
identificador é então enviado de volta ao servidor todas as vezes que o utilizador solicita uma página do
servidor. Os cookies podem ser cookies “persistentes” ou cookies “de sessão”: um cookie persistente
será armazenado por um navegador e permanecerá válido até a data de vencimento definida, a menos
que seja excluído pelo usuário antes da data de vencimento; um cookie de sessão, por outro lado,
expirará no final da sessão do usuário, quando o navegador for fechado. Os cookies normalmente não
contêm nenhuma informação que identifique pessoalmente um usuário, mas as informações pessoais
que armazenamos sobre você podem estar vinculadas às informações armazenadas e obtidas a partir de
cookies.
Utilizamos cookies persistentes e de sessão em nosso site.

Os nomes dos cookies que usamos em nosso site e os propósitos para os quais são usados estão
descritos abaixo:
- usamos o Google Analytics e o Adwords em nosso site para: reconhecer um computador quando um
usuário acessa o site; rastrear usuários enquanto eles navegam no site; melhorar a usabilidade do site;
analisar o uso do site; administrar o site; evitar fraudes e melhorar a segurança do site; personalizar o site
para cada usuário.
A maioria dos navegadores permite que você se recuse a aceitar cookies – por exemplo:
- no Internet Explorer (versão 10), você pode bloquear cookies usando as configurações disponíveis de
cancelamento de manipulação de cookies clicando em “Ferramentas”, “Opções da Internet” “Privacidade”
e “Avançado”;
- no Firefox (versão 24), você pode bloquear todos os cookies clicando em “Ferramentas”, “Opções”,
“Privacidade”, selecionando “Usar configurações personalizadas para o histórico” no menu suspenso e
desmarcando “Aceitar cookies de sites” ; e
- no Chrome (versão 29), você pode bloquear todos os cookies acessando o menu “Personalizar e
controlar” e clicando em “Configurações”, “Avançado” e “Configurações do site” e, em seguida,
selecionando “Bloquear cookies de terceiros” na seção “Cookies e dados do site”.
O bloqueio de todos os cookies causará um impacto negativo na usabilidade de muitos sites. Se você
bloquear os cookies, não poderá usar todos os recursos do nosso Site.
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