
Termos e condições 

A navegação neste site está sujeita às presentes condições de utilização. 

Acedendo às informações disponibilizadas pela LACTALIS Portugal, LDA no próprio site, o 

utilizador declara ter lido as presentes condições de utilização e de aceitá-las. 

 

Gestão do website 

O conteúdo deste site é disciplinado pela lei n. 67/98, de 26.10.O site Galbani é gerido pela 

Lactalis Portugal, Lda., pessoa coletiva 502 984 449, com o capital social de €25.000, com sede 

na Rua Pé do Mouro 36, Linhó 2714-508 Sintra. 

A navegação no site está sujeita às presentes condições de utilização, que o utilizador, acedendo 

às informações disponibilizadas pela Lactalis Portugal, Lda. no próprio site, declara ter lido e 

aceitar. 

 

Tratamento de dados pessoais 

O conteúdo deste site é disciplinado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 

Conselho de 27 de Abril de 2016. 

A comunicação de dados pessoais à Lactalis Portugal, Lda. através deste site não constitui uma 

obrigação legal ou contratual para o seu titular. 

Os dados pessoais recolhidos neste site são incluídos em bases de dados destinadas 

exclusivamente à sociedade Lactalis Portugal, Lda. bem como às sociedades do Grupo do qual a 

Lactalis Portugal, Lda. faz parte. 

A comunicação de dados pessoais a outras entidades apenas poderá ocorrer no cumprimento 

de uma obrigação legal ou mediante o prévio consentimento do seu titular. 

 

Finalidades do tratamento 

Os dados são recolhidos para finalidades específicas e circunscritas que serão comunicadas ao 

utilizador no momento da recolha, e serão arquivados por um período de tempo razoável, 

necessário para os fins do tratamento. 

Mediante consentimento expresso do titular, os dados pessoais recolhidos, nomeadamente os 

relacionados com as preferências de consumo manifestadas pelo utilizador, poderão ser 

utilizados para a definição de perfis, tendo em vista o envio de informação personalizada e de 

ofertas especiais relativas a determinados produtos comercializados pela Lactalis Portugal, Lda.  

 

Responsável pelo tratamento e subcontratante 

A Lactalis Portugal, Lda., é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais, para as 

finalidades indicadas. 



A sociedade Diferente Magia, Unipessoal, Lda., pessoa coletiva 509 057 036, com sede na Rua 

Febo Moniz, nº 19, 2780-234 Oeiras, é a entidade subcontratada pela Lactalis Portugal, Lda. para 

proceder ao tratamento dos dados pessoais. 

 

Direitos do titular 

O titular tem um direito de acesso, retificação ou oposição ao tratamento, requerer a 

portabilidade dos dados, solicitar o seu apagamento ou retirar o seu consentimento, através de 

comunicação escrita para Lactalis Portugal, Lda., Serviço de Atendimento aos Consumidores, 

Rua Pé do Mouro, 36, Linhó, 2714-508 Sintra, Portugal ou para 

apoioconsumidorportugal@lactalis.pt. 

O titular poderá ainda apresentar reclamações sobre o tratamento de dados junto da Comissão 

Nacional de Protecção de Dados. 

 

Confidencialidade – Segurança 

A Lactalis Portugal, Lda. compromete-se a garantir a segurança dos dados pessoais dos 

utilizadores do site, protegendo-os de todos os acessos e utilizações não autorizadas (acesso 

protegido pelo nome de utilizador e senha, validação do registo por e-mail ao endereço de e-

mail inserido no momento do registo, envio da senha esquecida ao mesmo endereço e-mail). 

A Lactalis Portugal, Lda. não é contudo, responsável por acessos indevidos decorrentes da 

divulgação ou não protecção desses dados de acesso pelo utilizador do site. 

 

Cookies 

Durante a sessão de navegação, são recolhidos alguns dados não pessoais, com um sistema de 

cookies, para fins de estatística. 

Esses dados memorizados no computador do utilizador permitirão que a Lactalis Portugal, Lda. 

registe as informações relativas à sua navegação no site Galbani (páginas consultadas, data e 

hora da consulta, etc.). 

Em nenhum caso tais dados permitirão a identificação do utilizador. Esses somente têm a 

finalidade de nos ajudar a oferecer um acesso simplificado aos serviços propostos e melhorar o 

site. 

 

O que são cookies? 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que contém informação anónima que é gravada no 

seu dispositivo de acesso pelo site em que navega através do seu browser. 

Para que servem os cookies? 

Os cookies são algo muito utilizado na internet para assegurar o funcionamento dos sites e 

também para fornecer informação importante aos gestores dos sites, permitindo ao mesmo 

tempo uma navegação mais rápida e eficiente. 



Como gerir os cookies? 

Os cookies podem ser geridos por si directamente através das definições do seu browser 

(programa que utiliza para navegar na internet). Siga os link associado ao browser que utiliza 

para saber como pode alterar as definições dos seus cookies: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Apple Safari em Mac OX / Safari em IOS 

Microsoft Internet Explorer 

Para outros browsers não indicados procure na opção de Ajuda do próprio software. 

 

Quais os cookies utilizados por este website? 

Este website utiliza apenas os cookies relativos ao Google Analytics (especificamente: _ga, _gat 

e _gid). Pode consultar a finalidade de cada um destes cookies aqui. 

 

Conteúdos do site 

A Lactalis Portugal, Lda. não pode garantir que as informações disponibilizadas no site sejam 

exatas, precisas, atualizadas ou abrangentes. 

Consequentemente, a Lactalis Portugal, Lda. exime-se de qualquer responsabilidade por 

eventuais informações incorretas, inexatas ou por omissões com referência às informações 

encontradas no site. 

 

Propriedade intelectual 

O site, assim como todos os elementos que o compõem (em especial os textos, fotografias, 

vídeos, marcas, etc.), é considerado uma obra protegida por direitos de autor. 

É permitido copiar as páginas do site em qualquer suporte exclusivamente para fins privados. 

Qualquer representação ou reprodução do site ou dos elementos que o compõem, total ou 

parcial, para fins comerciais, sem a autorização escrita da Lactalis Portugal, Lda., ou de uma 

sociedade do Grupo do qual faz parte, a quem caibam direitos sobre esses elementos, é ilegal e 

poderá implicar responsabilidade civil e penal do infractor. 

Os direitos relativos aos vídeos publicitários, além das obras musicais incluídas em tais filmes, 

são reservados ao seu autor. 

 

Marcas 

As marcas citadas nas páginas do site são marcas registadas. 

 



Em conformidade com a legislação portuguesa e internacional sobre a propriedade intelectual, 

qualquer reprodução e/ou utilização sem o consentimento do proprietário está proibido. 

 

Conexões hipertextuais 

As conexões hipertextuais implementadas no presente site para outros sites não implicarão em 

responsabilidade alguma da Lactalis Portugal, Lda. relativamente aos conteúdos dos mesmos 

ou às conexões neles contidas, para além das condições de utilização dos mesmos (em especial, 

a gestão dos dados pessoais, etc.). A possibilidade de estabelecer conexões hipertextuais 

simples para o site Galbani está sujeita ao consentimento prévio da sociedade Lactalis Portugal, 

Lda.. 

É proibida qualquer conexão hipertextual profunda ou que utilize a técnica do “framing” 

(visualização de uma página dentro de um outro site). 

 

Exoneração da responsabilidade técnica 

A Lactalis Portugal, Lda. exime-se de qualquer responsabilidade em caso de dificuldade de 

acesso ao site ou de interrupções da conexão, independentemente das respectivas causas. 

Em especial, a Lactalis Portugal, Lda. reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração do site 

que considerar útil, sem a obrigação de prévio aviso e também nos casos em que houver uma 

interrupção do acesso ao site. 

Para além disso, a Lactalis Portugal, Lda., não será considerada responsável pelos eventuais 

danos diretos ou indiretos, incluída a inacessibilidade ao site, perdas de dados, danos, destruição 

ou vírus que possa provocar danos ao equipamento informático do utilizador nem em caso de 

presença de um vírus no site. 

O utilizador declara ter verificado se a configuração informática utilizada não contém vírus e se 

está em perfeito estado de funcionamento. 

 

Arbitragem de conflitos de consumo 

Para resolução de conflitos de consumo encontram-se disponíveis o Centro de Informação e 

Arbitragem do Porto (http://www.cicap.pt) e o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo 

de Lisboa (http://www.centroarbitragemlisboa.pt) 


