
Termos e Condições

Ao utilizar este website, o utilizador concorda expressamente com os Termos e Condições
aqui descritos, bem como os termos da Política de Privacidade. Caso não concorde com
algum dos termos desta, não deverá usar o site nem fornecer os seus dados pessoais.
Assegure-se de que lê cuidadosamente os Termos e Condições apresentados nesta página.

A utilização dos termos “Nós”, “nosso” e “Magma Studio” referem-se à “Magma Studio” e
serão usados da forma mais apropriada segundo o contexto.

Estes termos esclarecem em particular, sobre:

1. Direitos de Propriedade Intelectual
2. A utilização da Página de Internet
3. Links para e a partir de outras páginas da Internet
4. Política de Privacidade
5. Alterações aos Termos e Condições

1. Direitos de Propriedade Intelectual
Toda a informação contida neste site é propriedade da Magma Studio e está protegida pela
legislação de Direitos de Autor. É expressamente interdita a reprodução de qualquer
imagem, ilustração, texto ou configuração do website.

Os elementos deste website estão protegidos nos termos gerais de direito pela legislação
nacional e internacional de Direitos de Autor e Direitos Conexos, Direitos de Propriedade
Intelectual, e de concorrência desleal, não sendo permitida a sua reprodução ou imitação,
no todo ou em parte, nem a sua utilização fora do âmbito permitido nestas condições gerais.
Nenhuma marca comercial, imagem, logo, gráfico, som ou imagem pode ser copiado,
reproduzido ou retransmitido, salvo prévia e expressa autorização da Magma Studio e
terceiras partes envolvidas.

2. A utilização da página de internet
Não deve utilizar a nossa página para qualquer um dos propósitos seguintes:

● Publicar ou transmitir informação sem que tenha obtido as licenças ou as
aprovações necessárias;

● Publicar ou transmitir informação, isto é, informação biográfica acerca das
competências, incorreta, incompleta ou falsa (nomeadamente para o caso de se
estar a candidatar a uma atividade ou projeto desenvolvido ou divulgado pela
Magma Studio);

● Publicar ou transmitir material difamatório, abusivo, ameaçador, obsceno ou
censurável;

● Publicar ou transmitir material que contenha vírus ou outros dispositivos de
desativação que possam ou que venham a interferir com as operações do site; ou
que altere ou apague informação sem que para isso tenha autorização; ou que
sobrecarregue o site com spam;

● Utilizar dispositivos ou software que causem quebras e atrasos ou danifiquem as
operações;

● Tomar uma ação que afete a reputação da Magma Studio ou que difame, abuse,
perturbe e ameace terceiros;



● Encorajar uma conduta que seja considerada crime, que gere responsabilidade civil,
ou que seja contrária à lei; ou representar essa mesma conduta.

3. Links para e a partir de outras páginas da Internet
Este site contém links para sites externos. Ao efetuar uma candidatura para um Programa
de Recrutamento, concurso, Talent Bootcamp ou outro organizado ou promovido pela
Magma Studio poderá ser encaminhado para websites geridos por terceiros. Não seremos
responsabilizados em relação ao conteúdo de páginas da Internet de terceiros. Não
revemos ou aprovamos ou controlamos o conteúdo de páginas geridas por terceiros. A
Magma Studio não endossa nem representa esses sites, pelo que a utilização de qualquer
link é da sua responsabilidade.

4. Política de Privacidade
A nossa Política de Privacidade explica como tratamos a sua informação pessoal e como
protegemos os seus dados. Ao usar os serviços da Magma Studio, concorda que a Magma
Studio use os seus dados pessoais de acordo com a nossa Política de Privacidade. Pode
consultar a nossa Política de Privacidade aqui.

5. Alterações aos Termos e Condições
A Magma Studio pode rever os Termos e Condições e poderá alterá-los. As alterações
efetuadas aos Termos e Condições deste website serão aplicadas a partir da data de
publicação dos novos Termos e Condições. Recomendamos que verifique esta página
regularmente de forma a garantir que está familiarizado com a versão atual dos Termos e
Condições.

https://magmastudio.pt/politica_privacidade.pdf

