Termos e condições
Ao aceder a este site, o utilizador compromete-se a aceitar e a respeitar os presentes termos
e condições de utilização.
A informação contida neste site, designadamente, o nome de domínio, as marcas, os
logótipos, indicações, desenhos, ilustrações, fotografias, textos, gráficos e outros ficheiros é
propriedade do Casa do Adro Hotel e encontra-se protegida pela legislação em vigor. O seu
download, cópia, modificação, transmissão, distribuição, reprodução ou reenvio, parcial ou
integral, para fins comerciais, sem uma autorização prévia e escrita do Casa do Adro Hotel, é
expressamente proibido e punível por lei.
A utilização e/ou divulgação externa, expressamente autorizada pelo Casa do Adro Hotel, da
informação contida neste site, implica a menção expressa da origem e autoria dessa
informação.
O utilizador é o único e exclusivo responsável por todas e quaisquer informações que forneça
neste site. O Casa do Adro Hotel procederá ao tratamento, para fins de fornecimento de
serviços e de gestão administrativa e comercial, da informação disponibilizada.
O utilizador deste site não poderá fazer uso de qualquer software ou aplicação que possa
interferir com o normal funcionamento do mesmo.
Este site pode conter referências publicitárias e/ou hiperligações a outros sites, sobre os
quais o Casa do Adro Hotel não exerce qualquer controlo, não sendo responsável pelo seu
conteúdo. A inclusão de referências publicitárias e/ou de hiperligações a outros sites
consubstancia uma referência meramente informativa, sendo o Casa do Adro Hotel
inteiramente alheio aos despectivos conteúdos, serviços e/ou produtos oferecidos.
O acesso a determinados conteúdos deste site poderá ser reservado a utilizadores
registados. O Casa do Adro Hotel desenvolve um trabalho contínuo de atualização e
verificação das informações e/ou ferramentas disponibilizadas neste site. No entanto, o
utilizador não poderá responsabilizar o Casa do Adro Hotel caso os conteúdos apresentados
neste site apresentem, pontualmente, algum lapso ou anomalia técnica. O Casa do Adro
Hotel poderá efetuar, sem pré-aviso, modificações, atualizações ou correções à informação
disponibilizada.

Política de privacidade
Privacidade
No Casa do Adro Hotel damos valor à sua privacidade. Queremos que se sinta seguro
enquanto utilizar este website para fazer a sua reserva online.
Informaçäo Pessoal
O Casa do Adro Hotel garante a privacidade e segurança dos seus dados pessoais e

compromete-se que estes apenas serão usados no âmbito do processamento interno, envio de

campanhas e ofertas promocionais e divulgação de produtos e serviços. Confirma também, que
os dados recolhidos não serão vendidos ou cruzados com qualquer outra entidade.

Segurança
Hotel dispõe de uma política de privacidade rigorosa e medidas de segurança apropriadas
para protegê-lo contra a perda, má utilização ou alteração da informação facultada.
O Hotel garante que esta informação será mantida em segurança. De forma a prevenir o
acesso não autorizado à sua privacidade, o Hotel dispõe de uma política de privacidade e
meios físicos, eletrónicos e procedimentos de gestão que garantem e asseguram a
privacidade da informação recolhida online.
Cookies
O Hotel utiliza o histórico de navegação para identificar as páginas que estão a ser utilizadas,
permitindo-lhe analisar a informação sobre o tráfico do website e melhorar o nosso website
de forma a adequá-lo às necessidades específicas de cada cliente. Esta informação é apenas
usada para análises estatísticas e será posteriormente removida do sistema.
Poderá optar por aceitar ou recusar os cookies. A maioria dos navegadores aceita
automaticamente os cookies, mas poderá modificar as suas definições de forma a recusá-los,
se assim o preferir. Esta medida dá-lhe a oportunidade de aproveitar todas as vantagens do
website.
Copyright
Toda a informação contida neste website incluindo o seu design, grafismo e texto, são
propriedade exclusiva do Casa do Adro Hotel. Qualquer marca, nome de empresa, nome de
produto ou logótipo presentes neste website são da inteira responsabilidade dos respetivos
proprietários.

