Termos e Condições
Direitos de Autor
Os direitos de autor são propriedade do SecondLove ou de terceiros que permitem ao SecondLove fazer
uso do material (imagens).
A reprodução, difusão ou publicação por qualquer meio de comunicação incluindo a utilização dos
artigos publicados, só será permitida após prévia aprovação do SecondLove.
Outra informação Jurídica e Legal
O SecondLove tem o máximo de cuidado na elaboração, recompilação e difusão da informação neste
WebSite, mas não pode de forma alguma garantir a precisão e integridade da informação.
O SecondLove não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer danos de qualquer
natureza decorrentes da utilização, omissão ou inexactidão da informação apresentada no Website.
As informações e recomendações podem ser retiradas sem qualquer aviso prévio.

Termos de uso
1. DO USO DO WEBSITE
A utilização do WebSite SecondLove está dependente do prévio consentimento dado pelo usuário às
presentes condições de utilização, cuja leitura se recomenda em todas as utilizações do mesmo. Ao
aceder e utilizar o SecondLove, o usuário reconhece que leu e aceitou estes Termos e Condições e
concorda com os mesmos, comprometendo-se a cumprir com todos os seus Termos e Condições. O
usuário não deverá utilizar e/ou visitar o SecondLove caso não concorde com os presentes Termos e
Condições. De igual modo, o usuário reconhece e aceita que o acesso e utilização do SecondLove estará
sujeito aos Termos e Condições que se encontrem em vigor em cada momento em que aceda ao
mesmo.
2. DO CONTRATO COM OS USUÁRIOS
Estes Termos e Condições constituem o contrato entre o Usuário e a Empresa no que diz respeito à
utilização do Serviço e do WebSite (o "Contrato").
3. DOS USUÁRIOS
3.1 Da Elegibilidade - Tem de ter mais de 18 anos de idade para poder registar-se como usuário do
Serviço ou para utilizar este WebSite.
3.2 Afiliação – Pode tornar-se um usuário do Serviço de forma gratuita. Esta oferta só dá direito a utilizar
algumas das funcionalidades disponíveis como parte do Serviço. Para aceder às funcionalidades

adicionais, deverá tornar-se assinante, pagando o Serviço. Assim sendo, o uso destes recursos adicionais
está subordinado ao pagamento da respectiva assinatura.
3.3 Planos de assinaturas – Os planos de assinatura e os respectivos valores encontram-se em "Nível de
Membro". Estes planos e valores estão sujeitas a alterações, que serão publicadas na página do WebSite
previamente descrito. Poderá haver discrepâncias em relação aos valores de assinatura entre diferentes
jurisdições.
3.4 Da Password e Login do Usuário - Como parte do processo de registo do usuário, terá que escolher
um Login (nome para o Usuário) e uma Senha (password). Poderemos recusar a adesão de algum
usuário por qualquer motivo, incluindo o nome do Login proposto, que é ou pode ser ilegal, é ou que
pode ser protegido por alguma marca comercial ou por outro direito de propriedade intelectual, que
seja vulgar ou ofensivo, e assim possa causar confusão. O usuário será o único responsável pelo sigilo e
utilização do seu Login e Senha (incluindo todas as actividades com o Login e Senha do usuário), e
concorda em não transferir ou vender o seu uso ou acesso ao WebSite para terceiros. Se tiver razões
para acreditar que a sua conta deixou de ser segura, deve notificar-nos imediatamente, bem como
alterar os seus dados de acesso.
3.5 PAGAMENTO - O usuário autoriza a Empresa pelo presente, a cobrar os valores do plano da
assinatura numa base frequente e (dentro de um prazo razoável antes de expirar a sua assinatura). A
empresa deixará de cobrar esses valores mediante a recepção da notificação por escrito até 20 dias
antes da data de fim. A notificação conta a partir da data de recepção, pelo que o usuário é responsável
pelos custos anteriores que a Empresa possa ter efectuado. Em qualquer caso, deve fornecer
informações actuais, fidedignas, completas e precisas para que possamos cobrar a assinatura
correctamente.
4. DOS SERVIÇOS
O nosso WebSite é uma rede de relacionamentos de Internet que facilita o contacto entre os usuários
que podem ou não estar à procura de amizade ou de um relacionamento. Não somos uma agência
matrimonial, nem um serviço de actividades matrimoniais. A Empresa não tem qualquer obrigação de
fazer a intermediação entre os usuários.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
5.1 Risco Próprio – O usuário reconhece que a utilização do Serviço e do WebSite é por sua própria
conta e risco.
5.2 Informações – O usuário garante e assume que as informações que forneceu ao Serviço, WebSite e à
Empresa são verdadeiras e verídicas.
5.3 Informações não confidenciais – O usuário concorda que qualquer material ou informação fornecida
por si, salvo e excepto todas as Informações Pessoais (que podem incluir o seu nome completo, e-mail,
morada, número de telefone, etc.) e cuja utilização é regida pela nossa política de Privacidade, seja
tratado como não confidencial e não-proprietários e que nós podemos usar esse material ou informação

sem restrição. Especificamente, concorda, que a Empresa use tal material ou informação (incluindo
eventuais fotografias, gravações áudio ou vídeo) para constar na base de dados de qualquer webSite
pertencente e gerido pela Empresa, que seja semelhante ao do WebSite. O usuário aceita que qualquer
material ou informação fornecida por si fique disponível para os outros usuários do WebSite lerem.
5.4 Informações disponíveis para o exterior – O usuário autoriza a transferência de informações
fornecidas por si (incluindo Informações Pessoais, excepto o seu nome completo, e-mail, morada ou
números de telefone) para os usuários residentes em outros países que não os do seu país de
residência.
5.5 Direitos de autor - O usuário concorda que os direitos autorais que subsistem em qualquer material
ou informação fornecida por si à Empresa sejam atribuídos ou transmitidos à Empresa. O usuário não
poderá transmitir qualquer material ou informação em que o copyright seja propriedade de outra
pessoa ou empresa e garante que todos os materiais e/ou informações fornecidas sejam seus e não
provenientes de terceiros.
5.6 Acesso legal - Deve garantir que o acesso ao WebSite e a utilização do Serviço não sejam ilegais ou
proibidos por leis aplicáveis a si. Será o único responsável pela legalidade das suas acções no âmbito de
todas as leis aplicáveis.
5.7 Exposição a vírus - Deve tomar as suas próprias medidas para assegurar que o processo que utiliza
para aceder ao WebSite não o expõe ao risco de vírus, código malicioso de computador ou outras
formas de interferência que possam danificar o sistema de computador. Para que não restem dúvidas,
não aceitamos responsabilidade por qualquer interferência ou prejuízo para o seu computador no que
se refere à sua utilização do Serviço, do WebSite ou de qualquer WebSite Associado.
5.8 Conteúdo do perfil - O usuário é o único responsável pelo conteúdo do seu perfil, mensagens, vídeos
e gravações em áudio e outros materiais que possa carregar para o Serviço, ou transmitir para os outros
usuários do Serviço.
5.9 Interacção com usuários - O usuário é o único responsável pela sua interacção com outros usuários
do Serviço.
5.10 O usuário declara, garante e compromete-se a :
(a) não divulgar qualquer informação que lhe é fornecida através do Serviço a qualquer pessoa sem a
prévia autorização da pessoa;
(b) não utilizar o Serviço para comportamentos de assédio sexual ou comportamento ofensivo que seja
racialmente ofensivo, abusivo, ameaçador, vulgar, obsceno, provocador, difamatório, calunioso ou
censurável de qualquer tipo, nem qualquer material ilegal ou ilícito, ou qualquer material que viole ou
infrinja os direitos da outra parte.
(c) não enviar "spam", correntes, e-mails não solicitados;

(d) não utilizar o Serviço ou o WebSite para quaisquer fins comerciais não autorizados;
(e) não usar o Serviço para distribuir, promover ou publicar qualquer material que contenha qualquer
pedido de fundos, publicidade ou solicitação de bens ou serviços;
(f) não assediar outros ou continuar a comunicar com alguém que claramente pediu para cessar as
comunicações;
(h) não escrever ou enviar material que contenha vírus ou outros códigos de computador, arquivos ou
programas que são concebidos para destruir ou limitar as funcionalidades do software ou do hardware;
e.
(i) não escrever ou enviar de maneira alguma, quaisquer informações de contacto, incluindo morada,
números de telefone, e-mail, links ou nomes completos através de suas informações postadas
publicamente.
5.11 Uso de Imagens - Além do disposto na cláusula 5.5, ao fornecer as fotografias, material,
informações ou conteúdos para a Empresa, reconhece e concorda que a Empresa poderá:
(a) reproduzir, utilizar, copiar, executar, exibir, distribuir e explorar o material, a informação ou o
conteúdo;
(b) preparar trabalhos derivados de, ou incorporar em outros trabalhos e outros meios de comunicação,
tais materiais, informações e conteúdo;
(c) licenciar a outros os mesmos direitos concedidos à Empresa nos itens (a) e (b) acima, autoriza
qualquer e todas essas utilizações, incluindo, sem limitação, para quaisquer fins promocionais ou
comerciais. Também garante que tem autoridade para conceder a autorização referida na presente
cláusula.
6. DAS INFORMAÇÕES
6.1 Analisar informações - Nós reservamos o direito de acompanhar todos os perfis, mensagens,
chat,mensagens instantâneas, vídeos e gravações de áudio para assegurar que estejam em
conformidade com os requisitos dos Termos e Condições. Para garantir que nós fornecemos serviços de
excelência num ambiente on-line mais seguro para os nossos clientes, contratamos pessoas que fazem a
segurança on-line. Assim, autoriza os responsáveis pela segurança a recolher e analisar a informação do
seu computador ou de outro equipamento que se ligue ao nosso WebSite, tais dados não pessoais são
utilizados somente com o intuito de garantir um ambiente on-line seguro para todos os usuários. Estes
dados não pessoais serão tratados com os mais elevados padrões de segurança e respeitando os dados
e privacidade dos usuários.
6.2 Alterar informações - Embora não seja possível verificar todas as mensagens ou outro material,
enviados pelos usuários do Serviço reservamo-nos o direito de remover, mover ou alterar mensagens ou

material (incluindo perfis, mensagens, vídeos e gravações de áudio) que possa, segundo o nosso critério,
violar estes Termos e Condições ou interfiram de outra maneira inaceitável.
6.3 Segurança das informações - Infelizmente, nenhuma transmissão de dados através da Internet pode
ser garantida como sendo totalmente segura. Embora nos esforcemos para proteger essas informações,
não garantimos e não podemos garantir a segurança de toda e qualquer informação que envie para nós.
Assim, qualquer informação que nos envie ficará por sua conta própria e risco. No entanto, tomaremos
medidas razoáveis para preservar a segurança de tais informações.
7. DO USO RESTRITO
A menos que acordado de outra forma que não por escrito, o acesso ao WebSite é fornecido somente
para seu uso pessoal.
8. DAS PUBLICIDADES
A responsabilidade pelo conteúdo da publicidade (a existir) que apareça no WebSite (incluindo
hyperlinks para os webSites dos próprios anunciantes) é da responsabilidade exclusiva dos anunciantes.
A colocação de tais anúncios não constitui uma recomendação ao anunciante do produto ou do serviço
por parte da Empresa. Cada anunciante é o único responsável pelo conteúdo do seu anúncio.
9. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todos os textos, imagens, ilustrações, fotografias, interface, funcionalidades, software e outros
elementos do WebSite são propriedade intelectual da Utell Digital S.L. ou foram devidamente
licenciados para o efeito. Estão protegidos pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais
legislação aplicável, bem como por tratados internacionais, pelo que o utilizador deverá usá-los tal como
qualquer outro material protegido pelos direitos de autor (livro, filme, disco, etc., ...), sendo proibida a
cópia, reprodução, difusão, modificação, publicação ou qualquer uso comercial ou não comercial de
qualquer conteúdo que se encontre neste WebSite. Exceptuam-se desta interdição os usos livres
autorizados por lei, como o direito de citação, desde que seja identificada a fonte de origem e a cópia de
conteúdos para uso exclusivamente pessoal.
10. D0S WEBSITES ASSOCIADOS
10.1 Links - O WebSite pode conter links para outros WebSites ("WebSites Associados”). Não somos
responsáveis pelo conteúdo ou práticas de privacidade relacionadas com WebSites associados.
11. DA POLITICA DE PRIVACIDADE
Comprometemo-nos a cumprir os termos da nossa Política de Privacidade, a qual se encontra no
WebSite.
12. DA NEGAÇÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 Nenhuma garantia quanto à precisão - Não garantimos que o material ou a informação fornecida
através do Serviço ou no WebSite (incluindo qualquer perfil, conselho, opinião, declaração ou outra
informação exibida, enviada ou distribuída pela Empresa, por qualquer usuário ou por qualquer outra
pessoa ou entidade) seja confiável, precisa ou completa. Não somos responsáveis por danos resultantes
de qualquer acção tomada ou confiança depositada por si em qualquer informação ou material
fornecidos através do Serviço ou no WebSite. Deve averiguar antes de agir ou basear-se em alguma
informação ou material que apareça no WebSite. Reconhece que toda a confiança depositada sobre
qualquer material ou informação deverá ser por sua conta própria e risco.
12.2 Nenhuma garantia quanto à disponibilidade – Não garantimos que o Serviço ou o WebSite serão
ininterruptos ou livres de erros. Poderá haver atrasos, omissões e interrupções na disponibilidade do
Serviço ou do WebSite. Concorda que o Serviço (e a disponibilidade do WebSite), é fornecido sem
garantias de qualquer espécie, expressas ou implícitas.
12.3 Nenhuma responsabilidade por perda - Não aceitamos responsabilidade por qualquer perda ou
dano, que possa ser directa ou indirectamente relacionado com o uso do Serviço, do WebSite ou de
qualquer WebSite Associado, não aceitaremos qualquer responsabilidade por eventuais perdas. Para
que não restem dúvidas, e sem limitar a generalidade do exposto:
(a) A empresa não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer danos directos,
indirectos, tentativas, acidentais, especiais ou consequentes, decorrentes ou de alguma forma
relacionados com o uso do Serviço ou do WebSite;
(b) A empresa não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação por qualquer informação ou material
que envie ao Serviço ou para o webSite, nem aceitamos qualquer responsabilidade por qualquer
utilização ou utilização indevida de qualquer informação ou material que você enviar ao Serviço ou ao
webSite por outros usuários ou usuários;
(c) A Empresa não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação pela conduta de qualquer usuário com
assinatura ou não, incluindo qualquer conduta que cause danos físicos a alguém.
13. DOS AVISOS ESPECÍFICOS RELATIVOS A RELACIONAMENTOS ON- LINE
13.1 Riscos – O usuário reconhece que há riscos envolvidos nos relacionamentos on-line, podendo haver
pessoas agindo sob um falso pretexto ou para uma finalidade criminosa.
13.2 Nenhuma garantia quanto à identidade do usuário – O usuário reconhece que a autenticidade do
usuário na internet é extremamente difícil. A empresa não pode e não garante que cada usuário do
serviço seja quem afirma ser. Além disso, a empresa não pode e não garante que os perfis sejam
confiáveis, exactos ou completos. Assim, deve ter cuidado ao lidar com outros usuários do Serviço ou do
WebSite.
14. DAS COMUNICAÇÕES

A Empresa reserva-se o direito de enviar e-mails para informar sobre alguma alteração ou alterações do
Serviço, ou sobre qualquer produtos e/ou serviços da Empresa e dos seus negócios afiliados.
15. DO TÉRMINO
15.1 Contrato para os usuários - Este Contrato permanecerá em vigor e efeito enquanto for um usuário
do Serviço ou enquanto utilizar o WebSite de outro modo.
15.2 Término da assinatura – Poderá terminar a sua participação a qualquer momento, por qualquer
motivo, imediatamente após o recebimento do seu aviso de término por escrito. A intenção de término
deverá ser enviada para o e-mail do Apoio ao Cliente.
15.3 Término do seu acesso ao Serviço - Nós podemos, segundo o nosso critério, terminar ou suspender
o seu acesso a todo ou parte do Serviço a qualquer momento, com ou sem aviso, por qualquer motivo,
incluindo, sem limitação, qualquer actividade fraudulenta, abusiva, ou ilegal, ou que de outro modo
afecte o uso do Serviço por outros.
15.4 Término da adesão efectuado por nós - Nós podemos encerrar imediatamente a sua assinatura e
seu acesso ao Serviço a qualquer momento, se determinarmos (segundo o nosso critério) que tenha
violado o presente Contrato. O aviso do término será enviado para o último e-mail fornecido por si.
Quaisquer valores pré-pagos referentes ao período após o término serão devolvidas, após a dedução de
quaisquer custos devidos ou perdas sofridas pela Empresa relacionados com a sua assinatura.
15.5 Desactivação por não-utilização - Nós podemos desactivar a sua conta se não utilizar o Serviço por
6 meses consecutivos salvo se tiver uma assinatura activa e paga.
16. DA INDEMNIZAÇÃO E DA GARANTA
16.1 Indemnização - Concorda em indemnizar, defender e apoiar a Empresa, os seus afiliados,
relacionados a pessoas jurídicas, pessoas físicas, oficiais, funcionários, agentes e representantes
inocentes contra todas e quaisquer alegações, perdas, danos, taxas, obrigação e / ou despesa (incluindo
custos legais sobre uma base de indemnização integral), que possam recair sob a Empresa, seus
afiliados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, oficiais, funcionários, agentes e representantes decorrentes
de ou em conexão com a utilização do Serviço ou do WebSite, incluindo, sem limitação qualquer
violação deste Contrato feita por si ou Alegações feitas por outras partes contra si . Concorda em
cooperar plenamente na defesa de qualquer alegação.
16.2 Garantia - Pelo presente documento renuncia, permite, perdoa, retira e abdica de todas e
quaisquer alegações que tenha ou poderá ter contra a Empresa, os seus afiliados, relacionados com
pessoas jurídicas, pessoas físicas, oficiais, funcionários, agentes e representantes conectados com,
provenientes de, ou relacionados directa ou indirectamente com o uso do Serviço ou do WebSite.
17. DOS TERMOS GERAIS

17.1 –Não cumprimento - A empresa não aceita nenhuma responsabilidade por qualquer falha ao
cumprir com estes Termos e Condições a qual resulte de circunstâncias além do nosso controlo razoável.
17.2 - Nenhuma renúncia – Ao renunciarmos a qualquer direito posto à nossa disposição de acordo com
estes Termos e Condições numa dada ocasião, isto não significa que esses direitos sejam
automaticamente renunciados em qualquer outra ocasião.
17.3 – Desvinculação - Se qualquer um destes Termos e Condições for considerado inválido, ilegal ou
inexequível por qualquer motivo, os Termos e Condições remanescentes devem permanecer em pleno
vigor.
17.4 - Variação – Reservamo-nos o direito de alterar estes Termos e Condições periodicamente. As
alterações entrarão em vigor imediatamente após a notificação no WebSite. O uso contínuo do WebSite
após essa notificação representará a sua anuência e será vinculado a estes Termos e Condições.
17. 5- Cedência – Não é permitido ceder quaisquer dos seus direitos segundo o presente Contrato ou em
relação ao Serviço ou ao Website a terceiros. A Empresa tem o direito de ceder todos ou qualquer dos
seus direitos e obrigações segundo o presente Contrato ou para o Serviço a terceiros. No caso das
obrigações da Utell Digital S. L. segundo o presente Contrato serem assumidas por um terceiro, a
Empresa deverá ser dispensada de toda e qualquer responsabilidade segundo o presente Contrato.
17.6- O usuário acorda que para dirimir qualquer questão emergente do presente Contrato é
competente o tribunal da Holanda.

