CONDIÇÕES GERAIS DE VISITANTES PROFISSIONAIS
1. Empresa organizadora
A EASYFAIRS IBERIA S.L.U., domiciliada em Calle General Moscardó 27, 2ºB, 28020,
de Madrid, e com o NIPC B-85454700, (adiante designada «Organizador»), é a
empresa organizadora do evento (adiante designado «Evento»).
2. Informação Geral
Não se entenderá celebrado o Contrato entre o Visitante e o Organizador a menos que
este reconheça a sua ordem de compra mediante mensagem de correio eletrónico que
confirme a sua inscrição no Evento. Neste sentido, a aceitação será considerada
válida para todos os efeitos no momento de confirmação por parte do Organizador
através de mensagem de correio eletrónico.
A mensagem de correio eletrónico de confirmação conterá um link para as presentes
Condições Gerais de Visitantes, que poderão ser modificadas periodicamente de
acordo com o mencionado anteriormente.
Os preços dos produtos e serviços disponíveis no Evento serão aqueles indicados no
momento de compra no sítio Web do Evento.
O Organizador reserva-se o direito a mudar ou alterar os preços em qualquer
momento sem aviso prévio.
3. Proteção de Dados.
O Organizador cumpre os requisitos estabelecidos na regulamentação aplicável em
matéria de privacidade. Pode consultar a Política de Privacidade do Organizador no
seguinte URL.
4. Responsabilidades
O Organizador não se responsabiliza por qualquer erro e omissão e reserva-se o
direito de modificar a informação, especificações e descrições dos serviços
enumerados.
O Organizador compromete-se a corrigir os erros e omissões tão rápido quanto
possível, após terem-lhe sido notificados.
Na máxima extensão legalmente permitida, o Organizador disponibiliza o seu Sítio
Web e os seus conteúdos «tal e qual» e não concede garantias de nenhuma espécie,
expressa ou implicitamente, no tocante ao referido Sítio Web ou à informação contida
no mesmo, incluindo, sem limitação, as garantias comerciais e adequação a uma dada
finalidade.
Além disso, o Organizador não declara nem garante que a informação à qual se aceda
através deste Sítio Web esteja correta, completa ou atualizada.
O Organizador não se responsabiliza pelo prejuízo emergente ou por lucros
cessantes, perdas ou danos materiais e/ou perdas devido a reclamações de terceiros
que surjam da utilização das páginas Web do Organizador ou para qualquer serviço
adquirido dos mesmos.
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5. Cancelamento ou alteração de entradas.
•

A celebração das conferências do Evento está condicionada à quantidade de
visitantes que se esperam para cada conferência. Devido a este facto, uma vez
que as entradas para uma conferência ou dia de congresso fiquem
preenchidas, o Visitante não poderá cancelar a compra nem receber um
reembolso do pagamento realizado.

•

Apenas terá direito a um reembolso da sua compra se o Evento for cancelado.

•

A revenda ilegal de uma entrada ou a tentativa de revenda ilegal constitui
causa suficiente para o cancelamento dessa entrada sem direito a reembolso
nem qualquer outro tipo de compensação.

•

Uma entrada não poderá ser utilizada para fins publicitários, comerciais,
promocionais, de jogos, concursos ou apostas, sem a autorização prévia,
expressa e inequívoca do Organizador.

•

O Organizador poderá modificar a data ou o local de realização do Evento por
motivos de organização, técnicos ou outros que o justifiquem. Face a qualquer
uma destas alterações, o Organizador compromete-se a comunicá-las com a
maior brevidade possível aos Visitantes para mitigar os inconvenientes. Esta
comunicação consistirá no envio de uma mensagem de correio eletrónico ao
Visitante para o endereço indicado no formulário de registo informando-o sobre
a dita alteração.

•

A impossibilidade de assistir ao Evento ou o cometimento de um erro ao
realizar a compra das entradas (por ter introduzido incorretamente o endereço
de correio eletrónico no processo de compra, por exemplo) não são motivos
que permitam a sua devolução.
As entradas não estão sujeitas ao direito de devolução, a menos que o Evento
seja cancelado.

•

•

O Visitante não poderá cancelar ou dar por terminado este contrato uma vez
realizada a compra.

•

Se pretender trocar a sua entrada por outra entrada do mesmo preço ou de um
preço superior ao que pagou, terá de contactar o Organizador pelo endereço
de correio eletrónico: iberia@easyfairs.com, para que este possa avaliar se é
possível efetuar a alteração que pretende.

6. Cessão dos direitos de imagem dos Visitantes
Com a aceitação das presentes Condições Gerais, o Visitante concede uma licença de
uso ao Organizador para a utilização da sua imagem pessoal, nas páginas Web e
redes sociais do Organizador, bem como em comunicados de imprensa, com fins
promocionais e publicitários.
Esta licença de uso compreende o direito de reprodução, distribuição, comunicação
pública, colocação à disposição e transformação das fotografias realizadas pelo
Organizador durante a celebração do Evento em qualquer suporte ou meio online ou
offline, incluindo, Internet, redes sociais, fotografias, vídeos, programas de
computador, desenhos, publicações e meios eletrónicos, sem limitação alguma.
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O visitante concede esta licença ao Organizador de forma gratuita, a nível mundial,
pelo período máximo de duração permitido e sem restrição nem reserva alguma.
Com a aceitação das presentes Condições Gerais, o Visitante exime o Organizador de
qualquer responsabilidade por danos relacionados com o uso da sua imagem.
Em conformidade com o disposto na Lei Orgânica 1/1982, relativa à Proteção civil do
direito à honra, à intimidade pessoal e familiar e à própria imagem, o consentimento
dado através da aceitação das presentes Condições Gerais será revogável a qualquer
momento.
7. Direito de admissão
Os visitantes do Evento devem ser empresários ou profissionais. Não obstante, o
Organizador poderá, em circunstâncias excecionais, permitir a entrada de estudantes
e/ou pessoal universitário que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Organizador.
O Organizador reserva-se o direito de admissão ao Evento às pessoas que não
cumpram os requisitos para o registo profissional em cada congresso.
8. Ligações a sítios Web
O Sítio Web pode conter ligações para sítios Web de outras empresas e entidades de
terceiros.
O Organizador não se responsabiliza pela forma como estas empresas tratam a
privacidade e os dados pessoais, pelo que recomendamos uma leitura atenta da
política de privacidade das páginas que não sejam propriedade do Organizador, em
relação ao uso, processamento e proteção de dados pessoais. As condições
oferecidas por estas páginas Web podem ser diferentes das oferecidas pelo
Organizador.
9. Modificações
A informação contida no Sítio Web é a vigente à data da sua última atualização. O
Organizador reserva-se o direito a atualizar, modificar ou eliminar a informação contida
neste Sítio Web.
O Organizador reserva-se o direito a modificar unilateralmente as presentes
Condições Gerais, a Política de Privacidade e qualquer outra informação relevante. As
alterações das Condições Gerais entrarão em vigor a partir do momento em que sejam
publicadas no Sítio Web.
10. Idioma
O Organizador pode traduzir as presentes Condições Gerais, a sua Política de
Privacidade, ou qualquer outra norma operacional ou política que possa ser publicada
no Sítio Web. A versão espanhola faz fé em caso de conflito.
11. Legislação aplicável e jurisdição
As presentes Condições Gerais estão sujeitas à Legislação espanhola.
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Em caso de controvérsia sobre a interpretação, execução ou validade das presentes
Condições Gerais, os Julgados e Tribunais de Madrid serão competentes.
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