Política de Privacidade e Termos e Condições
O presente documento regula o acesso e utilização da página web www.itc.pt (adiante
designada Site) propriedade da ITC Parts, Parts Management Systems S.A. (adiante
designada ITC).
A ITC respeita a privacidade individual e valoriza a confiança dos seus utilizadores, clientes e
parceiros. A ITC está empenhada em proteger a informação pessoal partilhada pelos
utilizadores do seu Site, pelo que seguidamente descreve como faz uso dessa informação.
Receção de dados
Ao ceder voluntariamente à ITC a sua informação pessoal, esta apenas será acedida pelos
serviços da ITC. É considerada informação pessoal toda a informação que possa ser usada
para identificar um utilizador tal como, por exemplo, nome, endereço eletrónico, data de
nascimento, género, profissão ou demais dados necessários para que a ITC possa prestar
os esclarecimentos solicitados ou avaliar uma candidatura a uma oportunidade de emprego.
A ITC não regista automaticamente informação pessoal, incluindo os endereços de IP dos
utilizadores do seu Site. Os dados fornecidos não serão transferidos para terceiros.
Atualização ou eliminação da informação
Se, a qualquer momento, tiver enviado informação pessoal através do Site e gostaria que
essa informação fosse apagada dos registos da ITC, é favor notificar-nos para
site@itcparts.com através deste endereço eletrónico.
Área de clientes
No que respeita à Área de Clientes do Site, a Política de Privacidade e os Termos e
Condições aqui apresentados são complementados pelo disposto nas Condições de
Utilização do contrato assinado entre a ITC e os seus Clientes.
Outras disposições
O material disposto neste Site, incluindo texto, áudio, vídeo e imagem, é propriedade da ITC
ou de terceiros que autorizaram a sua utilização pela ITC. Qualquer utilização de conteúdos
do site carece de prévia autorização expressa pela ITC.
Se tiver dúvidas ou alguma questão sobre a forma como é gerida a informação pessoal ou
pretender comunicar factos que possam infringir alguma das normas explícitas neste
documento ou comprometer a segurança do Site e o seu normal funcionamento, por favor
envie-nos um e-mail para site@itcparts.com.
Atualizações
A Política de Privacidade e os Termos e Condições poderão ser alterados a qualquer
momento, sendo essas atualizações imediatamente reportadas neste documento. Caso
alguma alteração seja substancial e tenha implicações na forma como são utilizados os seus
dados pessoais, será informado através de um aviso na página de entrada do Site.
Legislação aplicável
As presentes condições regem-se pela legislação portuguesa. Quaisquer litígios emergentes
ou relacionados com as presentes condições deverão ser submetidos à jurisdição exclusiva
do Tribunal da Comarca de Lisboa.
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