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Condições gerais de acesso, registo e utilização da aplicação Web MyBosch  

Atualizado em 01.02.2016 

As presentes Condições Gerais regulam o acesso, registo e utilização da aplicação designada 

Web MyBosch (doravante designada Web MyBosch), da Robert Bosch GmbH, sociedade com 

sede em Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Alemanha (doravante 

designada por "Fornecedor"), dirigida a qualquer utilizador final (doravante designado 

"Utilizador"), na versão aplicável à data da celebração do contrato. 

§ 1 Oferta de serviços e disponibilidade  

1. A aplicação Web MyBosch permite a utilização de vários serviços independentes 

deste registo, através dos quais o utilizador consultar informações, entre outros.  

2. Os serviços acessíveis através da aplicação Web MyBosch consistem, 

designadamente, em aplicações móveis, apps, lojas online, bem como, na 

disponibilização de dados, contributos, documentos de imagens e de som, 

informações e outros conteúdos (a seguir conjuntamente designados como 

"Conteúdo"). 

3. O âmbito dos conteúdos poderá ser consultado na respetiva descrição de serviços. 

Para a utilização tanto dos serviços gratuitos como dos serviços sujeitos a 

pagamento, aplicam-se condições próprias de utilização e de proteção de dados 

que poderão, eventualmente, requerer o fornecimento de dados adicionais. Ao 

efetuar o registo nestes serviços, o utilizador será atempadamente informado 

acerca das condições dos mesmos, podendo ser-lhe solicitados os seus dados de 

pagamento. 

4. O Fornecedor reserva-se o direito de complementar a aplicação Web MyBosch, 

limitar a sua utilização temporalmente ou extingui-la sem qualquer aviso prévio. 

Como utilizador, não lhe está reservado o direito de reivindicar a manutenção de 

determinados serviços ou parte deles. 

5. O registo é necessário para a utilização da aplicação Web MyBosch. Tanto o 

registo como a utilização da própria aplicação Web MyBosch são gratuitos. 

6. Não poderá ser feita qualquer exigência relativamente à utilização ininterrupta da 

aplicação Web MyBosch. O Fornecedor não oferece qualquer garantia de que o 

acesso ou a utilização da aplicação Web MyBosch não seja interrompido(a) ou 

afetado(a) devido a trabalhos de manutenção, desenvolvimentos ou a falhas de 

outra natureza (como p. ex., interrupção da alimentação elétrica, erros de hardware 

e de software, problemas técnicos nas linhas de dados), o que poderá causar 
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eventualmente a perda de dados. O fornecedor empenha-se em possibilitar uma 

utilização da aplicação Web MyBosch o mais isenta possível de interrupções.  

§ 2 Registo na aplicação Web MyBosch 

1. Para se poder registar na aplicação Web MyBosch o utilizador deverá ter mais de 

18 anos de idade. O registo está vedado aos menores de idade e às pessoas cuja 

autorização de acesso foi bloqueada de forma permanente. Durante o processo de 

registo serão solicitados ao utilizador a definição dos seus dados de acesso. Estes 

são compostos por um nome de utilizador e uma palavra-passe livremente definida 

pelo utilizador e o seu endereço de e-mail. 

2. O registo também poderá ser efetuado com os dados de acesso disponibilizados 

nas redes sociais, como Facebook, Twitter e Google+ (individualmente e/ou em 

conjunto "ID social"). Nesta hipótese, em vez de utilizar um nome de utilizador e 

palavra-passe específicos da aplicação Web MyBosch para se registar, o utilizador 

utilizará a respetiva funcionalidade da rede social selecionada, na qual deverá estar 

previamente registado. 

3. Com o envio dos seus dados de registo, o utilizador apresenta uma proposta para 

a celebração de um contrato de utilização, com base nestas condições de 

utilização. A aceitação da proposta é decidida livremente. Se o seu registo não for 

confirmado por e-mail dentro de um prazo razoável e através do endereço de e-

mail fornecido, o utilizador deixará de estar vinculado à proposta. Com o acesso 

concedido pela confirmação por e-mail, é celebrado um contrato de utilização 

conforme o acordado, sendo autorizado o acesso solicitado. A partir do momento 

da ativação, o utilizador fica autorizado a utilizar a aplicação Web MyBosch no 

âmbito das presentes condições de utilização. Para o efeito, terá de confirmar 

previamente a ativação através no link contido no e-mail. 

4. O utilizador só poderá registar-se uma única vez na aplicação Web MyBosch. O 

seu registo, a relação de utilização e a conta de utilizador juntamente com os dados 

de acesso não são transmissíveis. Por regra, o Fornecedor não realiza qualquer 

verificação da identidade do utilizador e dos seus dados durante o registo, não 

dando qualquer garantia que o proprietário do perfil é a pessoa que se registou 

como tal. 

5. A ID social só pode ser associada com a aplicação Web MyBosch. 

6. O perfil de utilizador é livremente personalizável no âmbito das condições de 

utilização presentes, desde que a funcionalidade esteja disponível na aplicação 

Web MyBosch. Para informações mais detalhadas, consulte a respetiva descrição 
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de serviços.  

§ 3 Responsabilidade pelos dados de acesso 

1. Os dados de acesso do utilizador, incluindo a palavra-passe devem ser mantidos 

secretos e inacessíveis a terceiros não autorizados. 

2. É da responsabilidade do utilizador assegurar que a utilização dos seus dados de 

acesso e dos serviços disponibilizados é feita exclusivamente pelo próprio ou por 

pessoas autorizadas por ele autorizadas. Caso o utilizador receia que terceiros não 

autorizados tenham ou venham a ter conhecimento dos seus dados de acesso, 

deverá disso informar imediatamente o fornecedor. 

Tenha em atenção: O utilizador é exclusivamente responsável por toda a 

utilização e/ou outras atividades efetuada(s) através dos seus dados de 

acesso. 

§ 4 Bloqueio de acessos 

1. O acesso do utilizador à aplicação Web MyBosch poderá ser bloqueado na 

totalidade ou parcialmente pelo fornecedor, no uso do seu exclusivo critério, de 

forma temporária ou permanente, caso existam indícios concretos de que violou 

as condições de utilização e/ou a legislação em vigor, ou caso tenha um interesse 

legítimo especial no bloqueio. No caso de o fornecedor optar pelo bloqueio da sua 

conta, os interesses legítimos do utilizador serão devidamente considerados. Se, 

apesar de advertido, o utilizador incumprir novamente as presentes condições de 

utilização, o Fornecedor reserva-se o direito de  bloquear permanentemente o seu 

acesso e de inibir permanentemente o futuro acesso à aplicação Web MyBosch. 

2. O utilizador será informado por e-mail, caso a sua autorização de acesso seja 

bloqueada de forma permanente.  

3. Se o bloqueio for temporário, a autorização de acesso será reativada depois de 

decorrido o período de inibição ou após a supressão definitiva do motivo do 

bloqueio, sendo informado do mesmo por e-mail. Uma autorização de acesso 

bloqueada de forma permanente não pode ser restabelecida. 

§ 5 Condições de utilização 

1. O utilizador poderá rescindir a relação de utilização a qualquer momento através 

da Bosch Global ID, através do cancelamento do registo. Reservamo-nos 

igualmente o direito de rescindir o contrato de utilização mediante um pré-aviso de 
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catorze (14) dias. 

2. Caso o contrato de utilização seja terminado através da Bosch Global ID, 

reservamo-nos o direito de eliminar definitivamente os dados resultantes do seu 

registo, decorridos 30 dias após a rescisão e logo que decorridos os respetivos 

prazos legais de admoestação, se aplicáveis. Para os dados pessoais prevalecem 

as disposições vigentes relativas à proteção de dados, que também podem tornar 

necessária uma eliminação antecipada. 

§ 6 Âmbito da utilização permitida, regras de conduta, monitorização 

das atividades de utilização 

1. A autorização de utilização concedida limita-se a conteúdos cujo acesso é possível 

através da aplicação Web MyBosch (eventualmente com a ajuda da ID social), bem 

como à utilização das funcionalidades disponíveis no âmbito das disposições 

destas condições de utilização. 

2. É da exclusiva responsabilidade do utilizador a obtenção dos pré-requisitos 

técnicos necessários para a utilização dos serviços em conformidade com o 

contrato e incluídos na sua área de competência (especialmente hardware, 

browser e acesso à internet). O fornecedor dos respetivos serviços, não tem 

qualquer obrigação de prestar qualquer aconselhamento relativo a esta matéria. 

3. O Fornecedor reserva-se o direito de utilizar e explorar em exclusivo e sem 

restrições os dados não pessoais que nos são transmitidos ou que são gerados no 

âmbito da utilização da Bosch Global ID, dando o utilizador deste já, a sua 

autorização expressa para tal utilização. 

§ 7 Proteção de conteúdos, responsabilidade pelos conteúdos de terceiros 

1. Os conteúdos disponibilizados através do registo na aplicação Web MyBosch 

estão predominantemente protegidos por direitos autorais, de marcas e de 

concorrência ou por outros direitos conexos, sendo nossa propriedade, 

propriedade dos nossos clientes ou de terceiros que tenham disponibilizado os 

respetivos conteúdos. A compilação dos conteúdos como tal está igualmente 

protegida por direitos de autor. O utilizador só poderá utilizar estes conteúdos 

conforme as condições de utilização e no âmbito predefinido da aplicação Web 

MyBosch. 

2. Os conteúdos disponibilizados na página do registo e de login para a utilização da 

aplicação Web MyBosch provêm parcialmente do fornecedor e parcialmente de 

outros utilizadores ou de terceiros. Os conteúdos dos utilizadores ou de terceiros 
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(doravante designados "conteúdo de terceiros".  

3. O fornecedor não efetua qualquer verificação dos conteúdos de terceiros 

quanto a integridade, veracidade e legalidade, pelo que não assume qualquer 

responsabilidade nem oferece qualquer garantia relativamente à integridade, 

veracidade, legalidade e atualidade dos mesmos. Tal aplica-se igualmente à 

qualidade dos conteúdos de terceiros e à sua adequação a um determinado 

fim. 

§ 8 Proteção de dados, confidencialidade 

Faz parte dos requisitos de qualidade do Fornecedor tratar os dados pessoais do 

utilizador de forma conscienciosa. Assim, estes só são recolhidos, processados e 

utilizados quando exista um fundamento legal para esse efeito ou quando o 

utilizador nos tiver fornecido uma declaração de consentimento para tal. Para obter 

detalhes sobre o modo de processamento dos seus dados, consulte as nossas 

disposições em matéria de proteção de dados. 

§ 9 Limitação da responsabilidade 

1. No âmbito de utilização da aplicação Web MyBosch, o fornecedor exclui a sua 

responsabilidade por danos em caso de culpa leve, desde que destes não resultem 

quaisquer danos à integridade física, à saúde ou à vida ou desde que não afetem 

garantias legais imperativas relativas ao produto.  

2. O disposto no número anterior não prejudica a eventual responsabilidade 

contratual das partes. 

3.  As exclusões e limitações previstas na presente cláusula aplicam-se igualmente à 

responsabilidade por atos ou omissões dos órgãos, agentes, auxiliares e 

colaboradores do fornecedor. 

§ 10 Alterações destas condições de utilização; transmissão da relação contratual 

1. O fornecedor reserva-se o direito de alterar estas condições de utilização em 

qualquer momento, com efeito na relação contratual existente. O utilizador será 

informado por e-mail sobre tais alterações, no mínimo, 30 dias antes da data 

prevista para a entrada em vigor das mesmas. Caso o utilizador não conteste no 

prazo de 30 dias a partir da data de receção da notificação e continue a utilizar os 

serviços depois de terminado o prazo de contestação, as alterações considerar-

se-ão tacitamente aceites após o término do prazo. Caso o utilizador conteste, a 

relação de utilização mantém-se com as condições anteriores. Nesta última 
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hipótese, o fornecedor reserva-se o direito de pôr fim à relação de utilização de 

acordo com  § 5. Na notificação da alteração será informado sobre o seu direito de 

oposição e respetivas consequências. 

2. O fornecedor reserva-se o direito de ceder a sua posição contratual no contrato de 

utilização bem como, os direitos e obrigações resultantes e associados à utilização 

dos serviços gratuitos disponibilizados na aplicação Web MyBosch e respetivas 

condições de utilização, à Robert Bosch Power Tools GmbH, com caráter 

liberatório para o fornecedor. Desta forma, a Robert Bosch Power Tools GmbH 

substituirá inteiramente o fornecedor no contrato existente. 

§ 11 Alterações na aplicação Web MyBosch 

Reservamo-nos o direito de alterar em qualquer altura os serviços gratuitos 

disponibilizados na aplicação Web MyBosch, de disponibilizar novos serviços 

gratuitos ou onerosos e de cessar a disponibilização dos serviços gratuitos.  

§ 12 Disposições gerais 

1. Para informações mais detalhadas sobre o fornecedor como operador, na página 

de registo para a aplicação Web MyBosch, consulte a nossa ficha técnica. 

2. O presente contrato de utilização encontra-se sujeito à lei alemã. 

3. Se o utilizador for comerciante, o foro competente para a resolução de qualquer 

litígio será o local do estabelecimento do fornecedor. No entanto, o fornecedor 

reserva-se o direito de submeter o litígio à apreciação do tribunal competente no 

local da sede social do utilizador.  

4. A invalidade de qualquer uma das disposições constantes das presentes 

condições de utilização não prejudica a validade das restantes que permanecerão 

inalteradas. Neste caso, as partes são obrigadas a colaborar na criação de 

disposições, que permitam que seja alcançado um acordo válido e legal, 

economicamente tão próximo quanto possível da disposição não aplicável. A 

disposição anterior serve igualmente para colmatar eventuais omissões no 

contrato. 


