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CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
(GIGS at WORK) 

 
Este website foi desenvolvido e é propriedade da The Rolla Rock Company, Unipessoal 
Lda., com sede na Avenida Marechal Carmona nº160, RC dto, 2750 - 312 Cascais, que 
adiante se designa por GIGS at WORK.  
 
Na utilização que fizer deste website, declara aceitar e cumprir a legislação aplicável, em 
especial o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, o Código da Propriedade 
Industrial e a Lei da Criminalidade Informática. Ao utilizar o website do GIGS at WORK, 
declara agir de boa-fé e a fazer uma utilização deste website que não ofenda quaisquer 
direitos de terceiros. 
 
O uso dos conteúdos presentes neste website apenas é permitido para fins estritamente 
pessoais, sendo expressamente proibido publicar, reproduzir, difundir, distribuir ou, por 
qualquer outra forma, tornar os conteúdos acessíveis a terceiros, para fins de comunicação 
pública ou de comercialização, como por exemplo colocando-os disponíveis noutro 
website, serviço on-line ou em cópias de papel. 
 
Está igualmente vedada qualquer transformação dos conteúdos. 
 
É também expressamente proibido criar ou introduzir neste website tipos de vírus ou 
programas que o danifiquem, direta ou indiretamente. Este website, e o respetivo 
conteúdo, têm finalidade exclusivamente lúdica/informativa, pelo que nada neste website 
constitui um conselho, não dispensando o conselho profissional, nem estabelece qualquer 
relação contratual. 
 
O GIGS at WORK não é responsável por qualquer eventual perda ou danos, diretos ou 
indiretos, sofridos por qualquer utilizador relativamente à informação contida neste 
website. O Utilizador é o único responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, causados 
a si próprio, ao GIGS at WORK ou a terceiros, relacionados com a utilização que fizer 
deste website, comprometendo-se a proceder às indeminizações necessárias, em virtude 
de qualquer ação, reclamação ou condenação a que essa utilização dê origem. 
 
O GIGS at WORK não garante que os serviços prestados por este website funcionem de 
forma contínua ou que se encontrem livres de erros, vírus ou outros elementos 
prejudiciais. O Condições de Utilização – 26.11.2018 GIGS at WORK não é responsável 
pela exatidão, qualidade, segurança, legalidade ou licitude, incluindo o cumprimento das 
regras respeitantes a direitos de autor e direitos conexos, relativamente aos conteúdos, 
produtos ou serviços contidos neste website que tenham sido criados ou fornecidos por 
membros, utilizadores, anunciantes ou parceiros comerciais, bem como por qualquer 
informação contida em websites de terceiros para os quais este website estabeleça 
ligações. 
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COOKIES 
 
O GIGS at WORK esclarece que a simples navegação ou acesso ao website não implica, 
necessariamente, a utilização cookies. Não obstante, aproveitamos para referir que o 
website também utiliza cookies. 
 
Os cookies, são pequenos ficheiros de texto, que contêm informação sobre anteriores 
acessos a este site e que ficam gravados no computador do utilizador e que podem ser 
posteriormente utilizados quando voltar a aceder ao site.  
 
 
Os cookies destinam-se a melhorar o desempenho do site e a sua experiência como 
utilizador, nunca sendo replicados na nossa infraestrutura. O GIGS at WORK recorre 
ainda a terceiros, que poderão também guardar um cookie no seu computador. 
 
Os cookies no nosso site web podem ser classificados da seguinte forma: 
 
– Cookies próprios: São aqueles que são enviados para o equipamento terminal do 
utilizador a partir de um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor e a partir do 
qual se presta o serviço solicitado pelo utilizador. 
 
– Cookies de sessão: Recolhem e guardam dados quando o utilizador acede a uma página 
web. 
 
– Cookies técnicos: Permitem ao utilizador a navegação através de uma página web, 
plataforma ou aplicação e a utilização das diferentes opções ou serviços que nelas existam 
 
– Cookies de análise: Permitem ao responsável dos mesmos, o acompanhamento e 
análise do comportamento dos utilizadores dos websites aos quais estão vinculados. A 
Condições de Utilização – 26.11.2018 informação recolhida através deste tipo de cookies 
é utilizada na medição da atividade dos websites, aplicação ou plataforma e na elaboração 
de perfis de navegação dos utilizadores dos referidos websites, aplicações e plataformas, 
com o objetivo de introduzir melhorias na função de análise dos dados de utilização dos 
utilizadores do serviço. 
 
Mesmo depois de aceitar cookies, os utilizadores podem desativar alguns ou todos os 
nossos cookies. Pode verificar a versão do seu navegador e as instruções correspondentes 
seguindo o link aboutcookies.org. Pode optar por desativar os cookies ou receber uma 
notificação sempre que um novo cookie seja enviado para o seu computador ou 
dispositivo móvel. Tenha em atenção que, se desativar os cookies, não poderá tirar partido 
de todas as nossas funcionalidades. 
 


