Aviso Jurídico

1. Introdução
As normas contidas no presente Aviso Legal regulam a utilização dos
serviços prestados mediante o portal web denominado PYMESLATINAS.ORG
(doravante, o “Portal”), que a Secretaria-Geral da Associação LatinoAmericana de Integração (doravante, a “Secretaria-Geral”) coloca à sua
disposição em tanto que usuário (doravante, o “Usuário”).
O Portal tem por objetivo contribuir para a ampliação e a diversificação do
comércio regional mediante o fornecimento de informações relativas à
oferta e à demanda regional de bens e serviços, dos benefícios outorgados
nos acordos de caráter preferencial assinados no âmbito da ALADI, bem
como de quaisquer outras informações que puderem ser de interesse para
promover a integração econômica e social dos países-membros da
Associação.
As informações contidas no Portal são de caráter promocional e visam
oferecer uma orientação geral sobre certos temas de interesse em matéria
de operações de comércio exterior. Caso o Usuário deseje ter acesso às
informações, deverá fazer uma análise prévia e exaustiva de seu conteúdo.
A categoria de Usuário obtém-se pelo só fato de acessar, navegar ou utilizar
algum dos conteúdos apresentados no Portal, significando aceitação, plena
e sem reservas, de todas e cada uma das disposições contidas no presente
Aviso Legal.
Recomenda-se ao Usuário ler com atenção as disposições compreendidas no
Aviso Legal toda vez que acessar o Portal, porquanto as disposições podem
ser objeto, a qualquer momento e sem prévio aviso, de alterações.
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2. Acessibilidade
O acesso ao Portal é de caráter livre e gratuito, sendo desnecessário o
registro prévio, salvo para aquelas funcionalidades ou serviços que assim o
requererem. Portanto, para algumas seções do site, poderão,
eventualmente, reger condições especiais o estar restritas a determinados
usuários mediante um código de usuário e senha.
Caso seja providenciada uma senha ao Usuário, este será responsável, a
todo momento, do seu uso, bem como do uso que um terceiro vier a
realizar com seu código de usuário e sua senha.
As solicitações de informações adicionais sobre algum dos conteúdos do
Portal ou sobre outros de sua competência, que vierem a ser requeridos
pelo Usuário à Secretaria-Geral, poderão ter caráter oneroso. O custo e a
forma de pagamentos serão comunicados ao Usuário com antecedência.
O Usuário obriga-se a utilizar o Portal e seus conteúdos conforme a
legislação em vigor em matéria de direitos de propriedade intelectual que
regulamentam as restrições à reprodução, cópia e distribuição dos
conteúdos.
É proibido transmitir ou enviar, por meio do Portal, quaisquer conteúdos
ilegais ou ilícitos, vírus informáticos ou mensagens que, em geral, danem
ou violem direitos da Secretaria-Geral ou de terceiros.
3. Propriedade Intelectual
PYMESLATINAS (incluídos seu software e conteúdos e seu logotipo) é uma
marca registrada pela Secretaria-Geral e, portanto, sua utilização requer da
autorização expressa e por escrito da Secretaria-Geral. Para solicitar a
autorização, utilize o formulário de contato ou entre em contato por meio do
seguinte endereço: sgaladi@aladi.org.
O Usuário pode descarregar, transferir, copiar e imprimir informações do
Portal (sem fins lucrativos), respeitando sua integridade e sem alterá-las,
desde que mencionada a Secretaria-Geral como fonte do material.
Em hipótese alguma o Usuário poderá decodificar ou, por qualquer meio,
obter o código-fonte do pacote utilizado pelas bases de dados da
Secretaria-Geral, ou sua reengenharia, alterá-lo ou fazer derivados, copiá-lo
ou utilizá-lo de forma tal que vulnere a propriedade intelectual ou os
direitos conexos reservados pela Secretaria-Geral.
As marcas propriedade de terceiros que constem no Portal são de caráter
promocional e para facilitar o acesso dos usuários a certas informações.
Seus proprietários poderão solicitar a alteração ou eliminação de links, logos
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ou informações mediante formulário de contato através do seguinte
endereço: sgaladi@aladi.org.
4. Isenção de responsabilidade
A Secretaria-Geral procurará que as informações incluídas no Portal sejam
corretas e atualizadas. Porém, não tem obrigação de garantir a veracidade,
exatidão, adequação, idoneidade, exaustividade e atualidade dos conteúdos
do Portal.
Por sua vez, o Usuário é o único responsável pela exatidão, legalidade,
originalidade e titularidade das informações que enviar ao site
PYMESLATINAS.ORG mediante qualquer via (formulário de contato, mails,
formulário de inscrição, etc.).
O Usuário isenta expressamente de toda responsabilidade a SecretariaGeral e seus funcionários pelas perdas e danos que puderem causar as
eventuais imprecisões, inexatidões, imperfeições, qualquer que for sua
natureza, bem como pela ausência de informações, decorrentes da
utilização do Portal.
A Secretaria-Geral não se responsabiliza pelas perdas e danos que
decorrerem da falta de disponibilidade ou continuidade do Portal, qualquer
que for a causa.
A Secretaria-Geral adota políticas razoáveis com relação à segurança do
Portal. Não obstante, não assume responsabilidade alguma pelos danos que
puderem ser ocasionados nos equipamentos dos usuários por possíveis
vírus informáticos contraídos como consequência de seu ingresso e
navegação no Portal, ou por qualquer outro dano oriundo dessa navegação.
A Secretaria-Geral não garante a ausência de erros, defeitos ou outros
elementos prejudiciais dos conteúdos acessíveis por meio do Portal, nem a
ausência de vírus no servidor fornecedor.
Os serviços prestados mediante o Portal podem ser suspensos ou
encerrados (ficando inacessíveis), com caráter prévio ou simultâneo à
prestação do serviço do Portal.
5. Links para outros sites
A Secretaria-Geral não se responsabiliza pelos conteúdos nem pelo
funcionamento dos links para websites de terceiros disponibilizados no
Portal. Como consequência, o ingresso do Usuário a um website mediante
links exibidos no Portal é de sua única e exclusiva responsabilidade.
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O link para um website propriedade de um terceiro desde o Portal não
significa recomendação ou garantia da Secretaria-Geral sobre os produtos,
serviços ou informações oferecidas pelo proprietário do site.
A Secretaria-Geral, a qualquer momento, poderá eliminar ou deixar de
utilizar aqueles links cuja atividade ou informação neles contida tiver sido
provada como ilícita, constitutiva de crime ou que puder lesar bens ou
direitos de um terceiro. Caso a Secretaria-Geral comprove tal situação,
agirá com a devida diligência para suprimir ou deixar de utilizar o link
quanto antes. De igual forma, o Usuário que tiver conhecimento efetivo
dessas situações, além de informar às autoridades competentes, poderá
comunicar o fato à Secretaria-Geral, a fim de facilitar as gestões. Para
tanto, deverá comunicar-se por escrito mediante formulário de contato ou
pelo seguinte correio: sgaladi@aladi.org.

6. Links para o Portal

É estritamente proibido o estabelecimento de links para o Portal a partir de
websites contendo materiais, informações ou conteúdos ilícitos, ilegais,
degradantes, obscenos e, em geral, contrários à moral, à ordem pública,
aos bons costumes ou às normas sociais geralmente aceitas.
A reprodução de conteúdos do Portal em páginas de terceiros, como parte
de seu website ou dentro de um dos seus frames ou mediante um browser,
requererá prévia autorização expressa da Secretaria-Geral.
A inclusão da marca, denominação, nome comercial, rótulo, logotipo, slogan
ou qualquer outro tipo de elemento identificativo do Portal em páginas de
terceiros requererá autorização prévia e expressa da Secretaria-Geral. Para
solicitar tal autorização, deverá entrar em contato por escrito com a
Secretaria-Geral pelo seguinte correio: sgaladi@aladi.org.

7. Política de proteção de dados

A Secretaria-Geral, por meio do Portal, solicitará informações relativas a
dados identificativos: pessoais e da empresa ou instituição ao que o Usuário
pertencer, bem como dados relativos à atividade realizada pela empresa,
dentre outros.
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As informações serão coletadas para os seguintes fins:
a) realizar comunicações eletrônicas, de natureza informativa, sobre nossos
serviços ou atividades;
b) divulgar as ofertas e demandas de produtos ou serviços mediante nossos
diretórios empresariais;
c) facilitar sua participação em eventos de promoção comercial —rodadas
de negócios, missões comerciais, feiras, etc.— ou cursos de capacitação;
d) realizar estudos de opinião; e
e) responder adequadamente a qualquer solicitação que receber dos
usuários.
O Usuário que completar um formulário com as informações requeridas
estará brindando sua anuência para sua utilização com os fins referidos
acima.
As informações coletadas não poderão ser proporcionadas a terceiros sem
anuência prévia do Usuário.
O Usuário poderá, a todo momento, solicitar a alteração ou retificação dos
dados por ele fornecidos, bem como revogar a anuência outorgada para a
utilização de seus dados ou o envio de diversas comunicações. Caso o
Usuário deseje restringir a autorização de dados que forem imprescindíveis
para o funcionamento de algumas funcionalidades, será suprimido do
sistema e, por conseguinte, do Portal.
A política de proteção de dados poderá sofrer alterações, mudanças ou
atualizações decorrentes de novos requerimentos legais ou de necessidades
próprias da Secretaria-Geral. Qualquer alteração será comunicada por
correio eletrônico.
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8. Política de cookies
Ao navegar pelo Portal, o Usuário aceita o download de cookies ou
tecnologias semelhantes, cujas informações serão empregadas pela
Secretaria-Geral com fins analíticos e para otimizar o uso do Portal.
Os cookies empregados no Portal não revelam, por si próprios, informações
pessoais e o Usuário pode, a todo momento, utilizar a configuração de seu
navegador para desabilitar seu uso. Neste último caso, poderá continuar
navegando no Portal, mas poderia experimentar algumas restrições.

__________
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