
REGISTO DE UTILIZADOR
Serviços Online da Câmara Municipal de Alvito

Termos e Condições Gerais

A utilização dos Serviços Online da Câmara Municipal de Alvito rege-se pelas normas legais e regulamentares que regem o procedimento administrativo geral ou especial
inerente ao procedimento que o utilizador submete à Câmara Municipal, com as especificidades que infra se discriminam.

Ao aceitar  as condições  a  seguir  indicadas,  o  utilizador pede a  adesão aos  Serviços Online  nos  termos e condições  expressos  e  sem prejuízo  das  normas legais  ou
regulamentares aplicáveis:

1. O Utilizador pode utilizar os serviços a partir do momento em que receber a confirmação de aceitação do registo, por parte dos serviços municipais, através do envio de um
email para a caixa de correio indicada;

2.  O utilizador  poderá realizar as  consultas e submeter os requerimentos  que,  em cada momento,  estejam disponíveis através dos  Serviços Online  de  acordo com as
permissões que possuir;

3. O utilizador é detentor de um código de acesso (password), privado e do seu exclusivo conhecimento, que lhe dá acesso aos procedimentos administrativos em que é
interessado;

4. A Password é pessoal e intransmissível e constitui requisito prévio para a utilização dos Serviços Online;

5. O utilizador poderá, em qualquer altura, alterar o código de acesso;

6. O utilizador é responsável pela utilização correta do código de acesso, devendo guardar total confidencialidade no que a este respeita;

7. Em caso de perda ou extravio, utilização fraudulenta ou incorreta do sistema, o utilizador deve informar de imediato a Câmara Municipal de Alvito pelo meio mais célere
que tiver ao dispor, declinando a Câmara Municipal qualquer responsabilidade pelo uso indevido dos elementos de segurança do utilizador no acesso aos Serviços Online;

8. O utilizador autoriza a Câmara Municipal a manter um registo informático dos requerimentos e consultas efetuadas, a anular requerimentos quando seja comprovado que
existiu uma utilização fraudulenta do sistema ou a suspender o procedimento até à confirmação de elementos, quando existam dúvidas sobre o requerente;

9. A Câmara Municipal declina qualquer responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao utilizador ou a terceiros, em consequência de interferências, omissões ou
interrupções no funcionamento e acesso à Internet, bem como os que forem provocados pelos sistemas informáticos, elétricos e de telecomunicações utilizados;

10. A Câmara Municipal não será responsável por atrasos provocados por quebras ou sobrecargas da rede que impeçam a submissão de requerimentos ou a sua análise e
decisão;

11. A Câmara Municipal declina ainda qualquer responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados por intromissões ilegítimas de terceiros, incluindo vírus informáticos;

12. O Serviço Online é gratuito;

13. O Utilizador autoriza, de acordo e nos limites da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Câmara Municipal a manter um registo informático dos respetivos dados pessoais,
os quais poderão, ao abrigo da lei referida, serem consultados e alterados pelo Utilizador;

14. De acordo com a legislação em vigor será mantido o sigilo da informação.
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