CONDIÇÕES GERAIS DE VISITANTES
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
Os utilizadores que pretendam assistir ao Evento (adiante, «os Visitantes») poderão
aceder ao mesmo, mediante registo prévio no presente Sítio Web, preenchendo o
respetivo formulário de inscrição.
A inscrição dos Visitantes e a sua confirmação de comparência no Evento será
considerada válida para todos os efeitos no momento em que o Organizador envie a
confirmação ao Visitante através de mensagem de correio eletrónico. O email de
confirmação será enviado no prazo de 24 horas.
A mensagem de correio eletrónico de confirmação incluirá um link para as presentes
Condições Gerais para que os Visitantes que tenham comprado a sua entrada possam
consultar este texto. Se tiver algum inconveniente relacionado com a compra da
entrada, pode contactar o Organizador pelo seguinte endereço de e-mail:
iberia@easyfairs.com.
Os preços das entradas, bem como qualquer outra condição específica para o acesso
ao Evento, serão indicados no Sítio Web no momento da compra.
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. Conduta dos Visitantes
Os Visitantes comprometem-se a ter um comportamento lícito, diligente, honesto e
correto durante a duração do Evento e em plena conformidade com os princípios da
boa-fé e respeitando sempre os Colaboradores, Oradores, Expositores e Sponsors e
os restantes Visitantes.
Assim, comprometem-se a ter uma boa conduta e respeitar as instalações onde se
celebre o Evento.
5. 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 prestados.
O Organizador compromete-se a corrigir os erros e omissões tão rápido quanto
possível, após terem-lhe sido notificados.
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O Organizador não poderá ser considerado responsável pelos danos, incêndios,
roubos, etc. que afetem os Visitantes e/ou qualquer material ou bens da sua
titularidade que se encontrem no recinto do Evento.
O Organizador, os seus diretores, representantes e o seu pessoal não serão
responsáveis pelos danos e prejuízos de qualquer tipo que se produzam como
resultado do dano ou perda de bens, ou dos danos ocasionados pelo mal
funcionamento ou funcionamento inadequado das instalações técnicas do recinto do
Evento ou de qualquer outro defeito do recinto do Evento ou das suas áreas
associadas, ou por quaisquer danos que afetem bens ou pessoas.
6. Condições para a compra das entradas e política de cancelamento e/ou
devolução.
•

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.

•

Apenas serão admitidas mudanças e devoluções em caso de cancelamento do
Evento.

•

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.

•

De acordo com o Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, pelo
qual se aprova a versão consolidada da Lei Geral de Defesa dos
Consumidores e Utilizadores e outras leis complementares, o Visitante não
poderá exercer o direito de desistência sobre a compra da entrada, e isso
tendo em conta o disposto no artigo 103.l do referido diploma.

7. Direito de admissão.
Será necessário que os Visitantes mostrem a sua entrada para aceder ao Evento.
O Organizador reserva-se o direito de admissão ao evento exclusivamente das
pessoas que tenham o título de entrada respetivo e que cumpram as normas de
conduta dispostas nas presentes Condições Gerais.
8. Cessão dos direitos de imagem dos Visitantes
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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.
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.
9. 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.
Assim, o Organizador não assume qualquer responsabilidade pelo conteúdo,
informações ou serviços que possam aparecer nessas páginas Web, que se
entenderão por oferecidos exclusivamente com carácter informativo por parte do
Organizador.
10. Modificações
A informação contida no Sítio Web é a vigente à data da sua última atualização. O
Organizador reserva-se o direito de realizar as alterações que considerar oportunas às
presentes Condições Gerais, em cujo caso serão previamente comunicadas aos
Visitantes. Estas alterações serão válidas a partir do momento em que forem
publicadas no Sítio.
11. 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.
12. Legislação aplicável e jurisdição
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As presentes Condições Gerais regem-se pela legislação espanhola. Em caso de
litígio sobre a interpretação, execução ou validade das presentes Condições Gerais,
serão competentes os Julgados e Tribunais do Visitante.
Nos termos do disposto no Regulamento (UE) n.º 524/2013 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 21 de maio de 2013 , sobre a resolução de litígios de consumo em
linha, o Organizador também informa de que, em caso de litígio, os Visitantes
residentes na União Europeia poderão recorrer à plataforma de «Resolução de Litígios
em Linha» desenvolvida pela Comissão Europeia, com o intuito de tentar resolver
extrajudicialmente qualquer litígio derivado da prestação de serviços por parte do
Organizador.
Para aceder à plataforma de «Resolução de Litígios em Linha», clique no seguinte
link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Em qualquer caso, o Organizador faz constar aos Visitantes de que dispõe de Livro de
Reclamações no qual os visitantes poderão formular qualquer queixa ou reclamação
em relação aos serviços prestados pelo Organizador.
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