Programa de submissão de Ideias / Projetos
Termos e Condições Gerais

1. Introdução
A Glintt Inov, S.A. (adiante designada abreviadamente por GLINTT) é uma empresa que visa criar
inovação com recurso a tecnologia e a novos modelos de negócio para o ecossistema da saúde,
que permita melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma sustentável.
O presente Programa de Submissão de Ideias / Projetos é promovido pela GLINTT e tem como
objetivo principal fomentar e apoiar a atividade empreendedora no âmbito supra referido.
Constituem objetivos desta iniciativa atrair, identificar, avaliar e premiar ideias inovadoras de
negócio de base tecnológica para o sector da saúde, com vista à identificação de produtos ou
serviços inovadores e apoiar os respetivos empreendedores na transição da ideia à
concretização do negócio.
A participação neste Programa é voluntária e destina-se a todos os colaboradores pertencentes
aos quadros da GLINTT (entidade promotora da iniciativa) ou de outras empresas que
pertençam ao Grupo económico na qual a mesma se insere (adiante designado abreviadamente
por “Utilizador”).

2. Submissão de Ideias/ Projetos
O Utilizador deverá consultar o site (inov.glintt.com), preencher os formulário disponíveis e
submeter as Ideias/Projetos por esta via.
3. Direitos de Propriedade Intelectual
O Utilizador declara e garante que é titular (e que permanecerá titular) de todas as licenças,
direitos, consentimentos e autorizações necessários para partilhar a(s) Ideia(s) para Projeto(s)
(adiante também designada(s) por Ideias/Projetos).
O Utilizador declara e garante que não submeterá Ideias/Projetos que contenham material cuja
posse ou apropriação pelo Utilizador, bem como a sua partilha com terceiros ou a sua utilização
e exploração económica sejam ilícitas ao abrigo da lei aplicável.
O Utilizador aceita e declara que a(s) Ideias/Projetos que submete não contêm qualquer
material protegido por direitos de autor de terceiros, ou material que esteja sujeito a outros
direitos de terceiro (incluindo direitos de privacidade ou publicidade), exceto se tiver uma
licença ou autorização formal do legítimo titular, ou esteja de outra forma legalmente
autorizado a disponibilizar o material em causa para os referidos fins.
O Utilizador mantém como seus todos os direitos de propriedade intelectual existentes até ao
momento da submissão da Ideia / Projeto.
Como condição de participação neste Programa, o Utilizador cede à GLINTT todos os direitos de
utilização, reprodução, apresentação pública e criação de conteúdos derivados resultantes da
ideia submetida, em conexão e com o propósito de promover o Programa.

4. Confidencialidade e Privacidade
A GLINTT garante a confidencialidade das Ideias/Projetos submetidos através do site,
comprometendo-se a tomar todas as medidas necessárias, incluindo medidas de segurança para
proteger, preservar e assegurar a confidencialidade da informação que lhe é fornecida pelos
Utilizadores ou a que tenha acesso no âmbito da finalidade de submissão de Ideias/Projetos.
Esta obrigação de confidencialidade não será aplicável a informação que:
a) É ou se torne disponível ao público por outra forma que não seja a violação da presente
obrigação de confidencialidade;
b) Seja revelada em cumprimento de uma decisão judicial ou administrativa.
Os dados pessoais recolhidos serão tratados informaticamente pela GLINTT, com sede na Rua
Engenheiro Ferreira Dias, n.º 728, no Porto, com o NIF 509998895, com a finalidade de gestão
do Programa de submissão de Ideias/Projetos, incluindo a gestão do Portal/Plataforma para o
efeito.
A GLINTT poderá transmitir os seus dados a terceiros, designadamente a empresas parceiras
subcontratadas, sempre que se torne necessário para a submissão de Ideias/Projetos, bem
como para funcionamento do Portal/Plataforma.
O Utilizador e titular dos dados compromete-se a comunicar à GLINTT qualquer alteração nos
seus dados de contacto.
A GLINTT compromete-se, a adotar as medidas de segurança necessárias para garantir a
salvaguarda dos dados dos Utilizadores contra a sua eventual utilização abusiva ou contra o
acesso não autorizado. As informações dos Utilizadores são guardadas em redes seguras, que
apenas podem ser acedidas por um limitado número de profissionais que detêm direitos de
acesso especiais e se comprometem a respeitar e manter a natureza confidencial de tais
informações de acordo com legislação em vigor.
A GLINTT não vende, troca ou transfere para terceiros as informações pessoais dos Utilizadores,
sob forma alguma, sem previamente informar os mesmos de tal situação, e sempre em
conformidade com a legislação atualmente em vigor relativa à proteção dos dados pessoais.
O Portal pode conter links para websites de terceiros. A GLINTT não se responsabiliza pelas
práticas de privacidade de tais websites. Recomendamos por isso que leia as respetivas
declarações de privacidade. A GLINTT não poderá ser responsabilizada, nem poderá ser
considerada responsável, pelo conteúdo e pelas atividades de tais websites.
O Portal/Plataforma disponibiliza diversas formas para que possa aceder, corrigir, alterar ou
apagar os seus dados pessoais, ou ainda solicitar que não lhe seja enviada informação adicional.
Para quaisquer questões relativas a privacidade no âmbito dos presentes termos e condições
gerais, incluindo para o exercício dos seus direitos de acesso, portabilidade, retificação,
oposição, limitação e apagamento, por favor contacte-nos através dos contactos seguintes:
a) Telefone: (+351 932 440 672);
b) E-mail: (inov@glintt.com)
A Política de Privacidade da Glintt pode ser consultada no sítio www.glintt.com

5. Responsabilidade
A GLINTT não pode garantir que o presente site e portal/plataforma se encontrem disponíveis a
todo o momento. Assim, não será responsável pelos danos e prejuízos diretos ou indiretos que

resultem do seu uso, incluindo os danos provocados a sistemas informáticos do Utilizador ou de
terceiros, nem garante a ausência de vírus ou de quaisquer outros elementos lesivos.
Em nenhuma circunstância poderá a GLINTT ser responsabilizada por quaisquer danos causados,
sejam estes diretos, indiretos, incidentes, agravados, punitivos ou consequentes no âmbito da
utilização do site ou do Portal/Plataforma de submissão de Projetos.

6. Alterações
A GLINTT reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou alterações
aos presentes Termos e Condições, sendo essas alterações devidamente publicitadas no site e
Portal.

