
Aviso Legal 

 

Informações gerais 

 
Europe in YourLife, com contribuinte número B-65171969, é uma organização sediada em Cornellà de 
Llobregat, em Barcelona, Espanha, que actua como rede territorial e temática de actividades culturais, 
desportivas, entretenimento e promoção da economia de grandes e pequenas empresas e 
empreendedores. 
 
EINSWER, com contribuinte número B-61808127é a empresa responsável pelo desenvolvimento 
estratégico, consultoria, pesquisa e produção da tecnologia que suporta a Europe in YourLife. 
 

 

Contactos 

Morada: Torre de las Roses (CAN CAMPRUBÍ) Parc de la Infanta Carlota S / N  
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Telefone: +34 93 377 00 14  
Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira entre as 9:00 e as 14:00  
Email: admon@eiyl.eu 
 
Propriedadeintelectual (Copyright) 

 
Todos os conteúdos do website (incluindo os códigos, as fontes, o design, a estrutura de navegação, 
textos, documentos, fotografias, desenhos, gráficos, vídeos, entre outros) são propriedade da Europe in 

YourLife e da EINSWER, que detêm a total exclusividade dos Direitos de Propriedade Intelectual. 
 
 
BaixEsporté uma marca registada do Conselho Desportivo do BaixLlobregat (CEBLLOB). O CEBLLOB está 
integrado no grupo Europe in YourLifeatravés de uma parceria estratégica coma EINSWER. Esta parceria 
permite aos parceiros a gestão conjunta da plataforma online, bem como de todas as tecnologias 
actuais e futuras implementadas pela EINSWERno contexto da Europe in YourLife(vendas, tecnologia, 
gestão de clientes, tecnologia, entre outros), através da criação de equipas multidisciplinares. A Europe 

in YourLife é responsável por esta gestão e os todos os direitos estão protegidos pela Lei de Protecção 
de Dados Pessoais.  

 
 

Propriedade industrial (Sinais Distintos -  DistinctiveSigns) 

 
AEurope in YourLife detém os Direitos de Propriedade Industrial de logótipos, marcas registadas, nomes 
comerciais e restante sinalética referente a produtos e serviços na internet. Os conteúdos protegidos 
podem ser utilizados por outras entidadescom a devida autorização daEurope in YourLife.  
 
 
Protecção de Dados Pessoais 

 
Relativamente aos dados pessoais recolhidos através do serviço disponível para utilizadores, estes serão 
tratados de acordo com a Lei Orgânica 15/1999 de Protecção de Dados Pessoais.  
 
AEurope in YourLifeinforma que os dados pessoais serão inseridos na base de dados do programa com o 
objectivo de gerir a participação no website, bem como para apresentação deofertas e serviços ou para 
fornecer informações relacionadas com as actividades organizadas na cidade do utilizador.  
 
Ao registar-se no website concede autorização à Europe in YourLifepara utilizar as informações pessoais 
que providenciar. Com este consentimento também permite que os dados cedidos sejam utilizados para 
fins promocionais ou comerciais.  
 



O utilizador registado nesta página pode aceder a este documento para se opor ou para modificar, 
corrigir ou cancelar (total ou parcialmente) o seu conteúdo, por forma a remover o consentimento 
anteriormente fornecido, através do envio de um e-mail para admon@eiyl.eu ou através do envio de 
uma carta para Torre De Las Roses (CAN CAMPRUBÍ) Parc de la Infanta Carlota (interior), 08940 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona). Ambos os documentos têm de ter como assunto "LOPD". 
 
 

Responsabilidades e Acções 

 
A utilização da informação contida no website (que não tenha sido expressamente autorizada pela 
Europe in YourLife) a sua revenda, bem como a violação dos Direitos de Propriedade Intelectual ou 
industrial da Europe in YourLiferesultará nas consequências legalmente previstas.  
 
Europe in Your Life will ensure the proper use of the website and its contents, exercising the 
corresponding civil and criminal actions, especially in cases of infringement of its intellectual and 
industrial property rights, for itself as for its own brands, institutions and companies that are part of the 
Network (Barcelona Turisme, CEBLLOB, BaixEsport, Montserrat, Cornellà Town Hall, CornellàCompra a 
Casa, companies that own the rights to use the Linked Websites, etc.) 
 
Europe in YourLifeirá assegurar a correcta utilização do website e dos seus conteúdos, exercendo e 
activando as devidas acções civis e criminais se necessário, especialmente em casos de violação dos 
Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial. Este aviso inclui todas as marcas, instituições e 
empresas que pertencem ao grupo (Barcelona Turisme, CEBLLOB, BaixEsport, Montserrat, CornellàTown 
Hall, Cornellà Compra a Casa, entidades que possuem os direitos de utilização dos websites vinculados, 
etc.) 

 

 

 


