ANTON PAAR GMBH – SURFACE
NOTEBOOK LEAD CAMPAIGN 2018
Termos e Condições
A fim de retribuir o interesse de seus clientes em seus produtos TriTec, Surpass, SAXS e Microscópio de
Força Atômica, a Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Áustria (doravante denominada
“Anton Paar”), está distribuindo cadernos. A inscrição nesta campanha está disponível somente em países
nos quais a Anton Paar é representada por uma empresa afiliada (https://www.anton-paar.com/corpen/about-us/company/) e exige a aceitação destes termos e condições.
Enquanto durarem os estoques, os interessados podem participar ao inscreverem-se com seus dados
completos e corretos em https://www.anton-paar.com/surface-characterization. O momento de recebimento
do formulário de inscrição pela Anton Paar é apenas decisivo. A respectiva controlada da Anton Paar
contatará os destinatários através dos dados de contato fornecidos para agendar uma reunião provisória. O
participante é o único responsável por fornecer o endereço de e-mail correto no formulário de inscrição. Não
assumimos responsabilidade pela notificação dos destinatários. O caderno somente será distribuído pelo
representante de vendas da Anton Paar durante o encontro agendado. Seu envio não está disponível. A
decisão da Anton Paar é final e não caberá recurso. Exclui-se qualquer forma de recurso a tribunais. Os
colaboradores do grupo Anton Paar e seus familiares, bem como entidades ou pessoas não autorizadas por
lei não poderão participar. Ao participar, cada participante, de forma expressa e obrigatória i) confirma que
tem o direito de participar e ii) confirma que leu e compreendeu esses termos e condições e concorda em se
submeter a eles.
A Anton Paar não se responsabilizará por quaisquer informações falsas relacionadas a esta campanha,
dadas ou disseminadas por participantes e/ou qualquer terceiro. Além disso, a Anton Paar não garante a
exatidão ou integridade das informações, links e/ou referências durante esta campanha. A Anton Paar não
se responsabiliza e, dentro dos limites permitidos por lei, exime-se de qualquer responsabilidade, inclusive
negligência, por qualquer lesão pessoal, perda ou dano, inclusive perda de oportunidade, que possa surgir
desta campanha, incluindo, mas sem se limitar a i) quaisquer dificuldades técnicas ou defeito de
equipamento; ii) qualquer roubo, acesso não autorizado ou interferência de terceiros; iii) qualquer
reivindicação de participação atrasada, perdida, alterada, danificada ou mal direcionada (antes e após o
recebimento pela Anton Paar) devido a qualquer motivo que saia do controle da Anton Paar; ou iv) qualquer
passivo fiscal, salvo disposições expressamente em contrário neste documento.
A Anton Paar reserva-se o direito de retificar e atualizar esses termos e condições a qualquer momento,
sem aviso prévio, bem como de publicá-los neste site. Esses termos e condições são governados e
interpretados de acordo com a legislação da Áustria, excluindo seu conflito de disposições legais. As partes
submetem-se à jurisdição dos tribunais competentes em Graz, Áustria.

Dados dos participantes
Os participantes desta campanha são solicitados a fornecer seus dados pessoais no formulário de inscrição.
A Anton Paar pode coletar, processar e usar os dados enviados para a execução e conclusão desta
campanha de abertura e para fins de marketing e análise de marketing dentro do grupo Anton Paar, com o
qual os participantes, por este documento, concordam expressamente. Os participantes ainda concordam
em receber e-mails da Anton Paar relacionados às finalidades mencionadas acima ao endereço de e-mail
fornecido.
Os participantes têm direito de cancelar a sua participação nesta campanha e o seu consentimento para o
armazenamento e uso de seus dados de acordo com este dispositivo. O cancelamento deve ser
encaminhado ao e-mail web@anton-paar.com. Com o cancelamento do consentimento citado acima, os
dados enviados pelo respectivo participante serão imediatamente excluídos e o participante deixará de
receber ou posteriormente receber um caderno.
Em vigor: 1° de março de 2018
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