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1. OneLog

OneLog é um serviço de registo e início de sessão gratuito para a utilização de 
ofertas digitais de empresas de comunicação social na Suíça.

A OneLog permite aos utilizadores e às utilizadoras, após o registo único e auten-
ticação na OneLog, iniciar sessão em todas as ofertas digitais de empresas de 
comunicação social na Suíça que tenham implementado a OneLog (a lista das 
ofertas), sem que seja necessário um outro processo de autenticação.

A OneLog é operada pela OneLog AG, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 
Zürich (doravante designada por “OneLog AG”). A OneLog AG é uma empresa 
conjunta de Ringier AG e da TX Group AG.

2. Âmbito de aplicação

Estes Termos e Condições (“TeC”) aplicam-se à relação contratual (o “contrato 
de utilização”) entre a OneLog AG e os utilizadores e as utilizadoras da OneLog 
(doravante designados por “utilizador”).

Ao usar a OneLog, o utilizador aceita expressamente estas TeC.

Os eventuais termos e condições do utilizador não são aplicáveis. Determinadas 
ofertas digitais estão sujeitas – além de a estes TeC – a condições de utilização 
gerais, às quais é feita referência expressa durante a respetiva utilização e que 
são válidas em paralelo a estes TeC. Em caso de conflito entre estes TeC e as 
condições de utilização especiais, estas últimas prevalecem.

3. Condições de utilização

3.1 Partes

O contrato de utilização relativo à utilização da OneLog, de acordo com estes 
TeC, é celebrado entre a OneLog AG e o utilizador. Adicionalmente, existe um 
contrato de utilização entre o utilizador e a entidade exploradora da respe-
tiva oferta digital da qual o utilizador está a usufruir (conforme o aviso legal). 
Este contrato de utilização está sujeito a condições separadas, às quais é feita 
referência expressa.



3

3.2 Conta de utilizador OneLog

Quando o utilizador se regista na OneLog, recebe uma conta de utilizador válida 
para toda a plataforma (doravante designada por “conta de utilizador OneLog”). 
Isto permite ao utilizador, após um registo único e autenticação através da 
OneLog, iniciar sessão em todas as ofertas digitais que tenham implementado a 
OneLog, sem que sejam necessários outros processos de autenticação.

A OneLog pode ser usada por qualquer pessoa singular ou coletiva. As pessoas 
singulares provenientes da União Europeia só podem usar a OneLog se tiverem, 
pelo menos, 16 anos ou mediante consentimento dos pais.

A administradora da conta de utilizador OneLog é a OneLog AG.

Para poder beneficiar das vantagens da OneLog, os utilizadores têm as seguintes 
opções de registo e início de sessão:

a) diretamente através da OneLog

Se o utilizador se registar diretamente através da OneLog, a conta de utilizador 
OneLog é ativada assim que o utilizador tiver confirmado o seu endereço de 
e-mail. Os dados que o utilizador indicar na conta de utilizador OneLog estão 
sujeitos à Política de Privacidade da OneLog.

b) através de uma rede social (início de sessão através de redes sociais)

O utilizador pode registar-se ou iniciar sessão na OneLog através de uma rede 
social (p. ex. Facebook, Google ou Apple). Se o utilizador o fizer, a OneLog AG 
recebe os dados necessários para o registo ou início de sessão através da rede 
social em causa. É possível consultar mais detalhes sobre este tema na Política 
de Privacidade da OneLog. A relação jurídica entre o utilizador e a rede social, 
incluindo o regulamento de proteção de dados, está sujeita exclusivamente às 
condições da rede social em causa.

c) através da SwissID

O utilizador tem a opção de se registar ou iniciar sessão com a SwissID – um 
início de sessão único, usado em toda a Suíça, oferecido pela SwissSign Group 
AG (doravante designada por “SwissSign”) – na OneLog. Se o utilizador o fizer, 
a OneLog AG recebe os dados necessários para o registo ou início de sessão 
através da SwissSign. É possível consultar mais detalhes sobre este tema na 
Política de Privacidade da OneLog. A relação jurídica entre o utilizador e a Swiss-
Sign relativa à SwissID, incluindo o regulamento de proteção de dados, está 
sujeita exclusivamente às condições da SwissSign.
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d) com WebAuthn

TO utilizador tem a opção de se registar ou iniciar sessão na OneLog através das 
mais variadas características do WebAuthn (por ex. Touch ID e Face ID da Apple).

Se o utilizador se registar ou iniciar sessão através do WebAuthn, a OneLog 
AG não recebe quaisquer dados pessoais do respetivo fornecedor. É possível 
consultar mais detalhes sobre este tema na Política de Privacidade da OneLog.

3.3 Tratamento de dados

No âmbito da OneLog, são recolhidos e tratados vários dados do utilizador. O 
tratamento de dados no âmbito da OneLog está sujeito à Política de Privacidade 
da OneLog.

O utilizador garante à OneLog AG que os dados pessoais indicados pelo utili-
zador são verdadeiros e que são mantidos atualizados pelo utilizador. Os dados 
incompletos ou falsos resultam na rejeição, bloqueio ou eliminação da conta de 
utilizador OneLog e, eventualmente, das informações a ela associadas.

É possível alterar a qualquer momento os dados de endereço na conta de utili-
zador OneLog.

Se o utilizador suspeitar de um uso indevido dos dados, tem de comunicar imedia-
tamente esta situação para o seguinte endereço: 
OneLog AG, Datenschutz, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, Suíça

3.4 Obrigações dos utilizadores

Os utilizadores não podem usar indevidamente a OneLog e os respetivos dados. 
Em particular, os utilizadores:

• Não podem manipular ou alterar de qualquer outra forma conteúdos;
• Não podem remover ou alterar referências aos direitos de autor ou de 

propriedade; e
• Não podem efetuar alterações, aditamentos e/ou atos semelhantes na 

OneLog que possam afetar ou prejudicar a operação correta da OneLog.

Se o utilizador violar este dever, assim como se houver suspeitas fundamentadas 
relativas a uma violação deste dever, a OneLog AG tem o direito de bloquear 
temporariamente a sua conta de utilizador OneLog ou de a apagar definitiva-
mente e procurar uma indemnização dentro dos limites da lei.



5

3.5 Duração do contrato e cessação

O contrato de utilização relativo à OneLog é celebrado durante um período de 
tempo indefinido.

A OneLog AG reserva-se o direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio, 
limitar parcialmente, alterar e/ou desligar e bloquear, apagar ou desativar a sua 
conta de utilizador OneLog.

O utilizador pode, a qualquer momento, rescindir o contrato de utilização relativo 
à OneLog, sem ter de respeitar um prazo de pré-aviso, ao apagar a sua conta de 
utilizador OneLog.

A rescisão do contrato com a OneLog não resulta na rescisão dos contratos de 
utilização com as empresas de comunicação social. A cessação destes contratos 
de utilização depende apenas do contrato de utilização correspondente entre o 
utilizador e a empresa de comunicação social em causa.

e o utilizador rescindir o contrato de utilização com a OneLog, toma conhe-
cimento e aceita que já não pode utilizar as ofertas digitais das empresas de 
comunicação social (até efetuar um novo registo na OneLog), ou que apenas 
o pode fazer de forma limitada, e que deixa de ter direito a um reembolso de 
pagamentos já efetuados relativos a ofertas pagas. Isto também se aplica no 
caso de um bloqueio (independentemente da base jurídica) da conta de utilizador 
OneLog.

Um novo registo na OneLog é possível a qualquer momento, também com outro 
início de sessão (consulte o número 3.2).

4. Proteção de dados

A OneLog AG mpreende grandes esforços para proteger os dados dos utiliza-
dores. Um tratamento de dados pessoais só é permitido dentro das barreiras 
legais e é realizado de acordo com a política de privacidade da OneLog, que 
pode ser aqui consultada: Política de Privacidade da OneLog.

5. Exclusão de responsabilidade

A OneLog AG esponsabiliza-se por danos diretos resultantes de uma violação 
intencional ou negligente das suas obrigações contratuais ou legais. Exclui-se 
uma responsabilidade da OneLog AG por danos diretos no caso de culpa ligeira 
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ou por danos indiretos (como uma perda de lucros), independentemente da base 
jurídica, sob reserva das normas legais imperativas.

Em particular, a OneLog AG não assume qualquer responsabilidade (mas não de 
forma exclusiva) pelo cumprimento contratual dos contratos entre os utilizadores 
e uma empresa de comunicação social que implementou a OneLog.

A OneLog pode estar temporariamente indisponível ou disponível apenas de 
forma limitada devido a trabalhos de manutenção ou por outros motivos. A 
OneLog AG não se responsabiliza pela indisponibilidade temporária da OneLog, 
nem pela falha de uma ou de todas as funções, por funcionamentos incorretos ou 
pela indisponibilidade da OneLog, nem pelas limitações daí decorrentes (por ex. 
utilização limitada das ofertas digitais das empresas de comunicação social).

A OneLog AG não assume qualquer garantia pelo bom funcionamento das 
ofertas digitais das empresas de comunicação social que implementaram a 
OneLog, nem pela correção e integralidade dos conteúdos disponibilizados 
nestas ofertas.

A OneLog AG não assume qualquer responsabilidade por perdas de dados, 
nem por erros que estejam fora da sua competência, nomeadamente por erros 
das ofertas digitais das empresas de comunicação social que implementaram a 
OneLog, por erros das entidades exploradoras de serviços de telecomunicações, 
de acesso e fornecedor de hospedagem, etc. ou por avarias técnicas ou malware, 
especialmente software malicioso.

As páginas de registo da OneLog podem conter links para sites e apps de 
terceiros. Estes conteúdos e ofertas não são operados ou monitorizados pela 
OneLog AG. A OneLog AG rejeita qualquer responsabilidade pelo conteúdo e 
pela operação dos conteúdos e ofertas dos links.

6. Direitos de propriedade intelectual

A OneLog AG é a proprietária e entidade exploradora da OneLog. Todas as 
marcas, nomes, logótipos, imagens, gráficos, designs, textos (incl. anúncios), 
esquemas, software e outros materiais usados em associação com a OneLog são 
propriedade da OneLog AG ou de terceiros legítimos. A reprodução (total ou 
parcial), transmissão (por meios eletrónicos ou outros), alteração, ligação (incl. 
apresentação em frames) ou a utilização deste tipo de elementos para efeitos 
públicos ou comerciais é proibida sem a autorização escrita prévia da OneLog 
AG.
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7. Disposições gerais

7.1 Validade

Se uma ou várias cláusulas destes TeC forem ineficazes na sua totalidade ou 
parcialmente, a eficácia das restantes disposições não será afetada.

7.2 Adaptações

A OneLog AG reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer momento a 
estes TeC. Os TeC alterados são dados a conhecer aos utilizadores através de 
uma mensagem num local adequado dentro da OneLog e/ou nas respetivas 
ofertas digitais.

As alterações posteriores dos TeC são consideradas aceites pelo utilizador se este 
não apresentar oposição por escrito às TeC alteradas no espaço de 14 dias após 
o seu conhecimento. As oposições devem ser enviadas para o seguinte endereço: 
OneLog AG, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, Suíça,  
support@onelog.ch.

Com a utilização continuada da OneLog, o utilizador aceita os TeC em vigor 
correspondentes.

7.3 Foro competente e legislação aplicável

A competência jurídica exclusiva para todos os litígios resultantes ou relacionados 
com o contrato é Zürich 1, sujeito a locais de jurisdição obrigatórios.

Aplica-se a legislação suíça, com exclusão da legislação federal relativa ao 
direito internacional privado e da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos 
para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG).

8. Endereço de contacto

OneLog AG, c/o Ringier AG

Dufourstrasse 23 
8008 Zürich 
support@onelog.ch
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