
Obrigado por ter optado por um computador Toshiba. Os contratos seguintes descrevem os seus 
direitos de utilizar software selecionado e pré-instalado no seu computador. Ao aceitar este contrato ou 
ao utilizar o software, concorda com todos estes termos e autoriza a transmissão de determinadas 
informações durante a ativação e para funcionalidades do software baseadas na Internet. Tenha em 
atenção que não é necessário utilizar o software, podendo desinstalá-lo, se preferir. 
 

Informações Gerais  

1. Concessão de licença. O software neste dispositivo é licenciado, não é vendido. Através do presente 

Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA), a Toshiba concede-lhe um direito pessoal, intransmissível e 

não exclusivo para utilizar a cópia do software fornecido com este dispositivo. No que toca ao software não 

pertencente à Toshiba, a Toshiba apenas transmite direitos de licença que possam ser concedidos pelo 

proprietário ou licenciante do software e não lhe concede estes direitos separadamente. Todas as cópias do 

software pertencem à Toshiba e/ou aos respetivos fornecedores. O utilizador aceita não copiar o software, 

exceto conforme necessário para o utilizar num sistema de produto de hardware único numa localização. 

Aceita que não pode copiar os materiais escritos fornecidos com o software. É expressamente proibido 

modificar, traduzir, alugar, copiar, distribuir, transferir ou ceder todo ou parte do software ou quaisquer 

direitos concedidos ao abrigo do presente a qualquer outra pessoa, bem como remover quaisquer marcas, 

etiquetas ou avisos de propriedade do software. Além do mais, o utilizador aceita não criar trabalhos 

derivados com base no software. Pode transferir permanentemente todos os seus direitos ao abrigo do 

presente EULA, desde que não retenha quaisquer cópias, transfira todas as cópias do software e o 

destinatário aceite os termos do presente EULA. Caso o software seja uma atualização, qualquer 

transferência terá de incluir todas as versões anteriores do software e todas as respetivas cópias.  

2. Direitos de autor. O utilizador reconhece que não lhe é transferida qualquer titularidade dos direitos de 

autor ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual no software. Além do mais, reconhece que a 

titularidade e os direitos de propriedade plena do software e de todas as respetivas cópias continuarão a ser 

propriedade exclusiva da Toshiba e/ou dos respetivos fornecedores e que não adquire, ao abrigo do presente 

EULA, quaisquer direitos sobre o software ou as respetivas cópias, exceto a licença expressamente 

estabelecida acima. Todas as cópias do software incluirão os mesmos avisos de propriedade contidos no 

software.  

3. Utilização do software com materiais protegidos por direitos de autor; Indemnização.  

Qualquer material (incluindo, entre outros, todo e qualquer trabalho de autoria) utilizado ou armazenado 

neste produto de hardware ou copiado para este produto de hardware, ou através do mesmo, poderá ser 

propriedade de terceiros e ser abrangido por um ou mais direitos de autor ou outros direitos de propriedade 

intelectual dos EUA ou de outro país. Ao utilizar, armazenar, copiar, modificar, distribuir, executar ou 

apresentar tais materiais neste produto de hardware, pelo mesmo ou através do mesmo ou ao transmitir, 

partilhar ou enviar, de qualquer outro modo, cópias de tais materiais para outros produtos de hardware ou 

outras pessoas, poderá violar os direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual dos referidos 

terceiros e poderá estar sujeito a responsabilidades civis e/ou penais.  

O utilizador deverá indemnizar e isentar a Toshiba relativamente a todos e quaisquer danos, 

responsabilidades, custos e despesas, incluindo os honorários dos advogados numa proporção razoável, bem 



como montantes pagos em acordos relativos a reclamações de governos ou de terceiros incorridos pela 

Toshiba em resultado de reclamações que aleguem a violação de qualquer direito de autor ou outro direito 

de propriedade intelectual de terceiros com base (a) na utilização, armazenamento, cópia, modificação, 

distribuição, execução ou apresentação de qualquer material de terceiros neste produto de hardware, pelo 

mesmo ou através do mesmo, ou na transmissão, partilha ou envio, de qualquer outro modo, de cópias de 

tais materiais para outros produtos de hardware ou outras pessoas ou (b) no não cumprimento do presente 

EULA por parte do utilizador.  

 4. Limitações ao nível da engenharia inversa, da descompilação e da desmontagem.  

O utilizador não poderá aplicar engenharia inversa, descompilar ou desmontar o software, exceto e apenas 

na medida em que tal atividade constitua uma utilização correta ao abrigo das leis de direitos de autor 

aplicáveis, tenha um propósito comercial legítimo de acesso a informações que não estejam protegidas por 

qualquer direito de propriedade intelectual ou seja, de qualquer outro modo, permitida pela legislação 

aplicável, sem prejuízo desta limitação.  

5. Exclusão de garantia e garantia limitada.  

A GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO DE HARDWARE ESTÁ ESTABELECIDA NA GARANTIA LIMITADA PADRÃO 

DA TOSHIBA FORNECIDA COM O PRODUTO DE HARDWARE. AS ÚNICAS OBRIGAÇÕES DA TOSHIBA 

RELATIVAMENTE AO RESPETIVO SOFTWARE ESTÃO ESTABELECIDAS NO PRESENTE EULA. SALVO INDICAÇÃO 

EM CONTRÁRIO POR ESCRITO, TODO O SOFTWARE DA TOSHIBA E O SOFTWARE NÃO PERTENCENTE À 

TOSHIBA SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA POR PARTE DA TOSHIBA. 

A MENOS QUE OS FABRICANTES, OS FORNECEDORES OU OS EDITORES DO SOFTWARE NÃO PERTENCENTE À 

TOSHIBA OFEREÇAM EXPRESSAMENTE AS SUAS PRÓPRIAS GARANTIAS POR ESCRITO RELATIVAMENTE À 

UTILIZAÇÃO DO MESMO POR PARTE DO UTILIZADOR, O REFERIDO SOFTWARE SERÁ FORNECIDO "TAL COMO 

ESTÁ", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA DO FABRICANTE, DO FORNECEDOR OU DO EDITOR DO REFERIDO 

SOFTWARE NÃO PERTENCENTE À TOSHIBA.  

ATÉ AO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A TOSHIBA E OS RESPETIVOS FORNECEDORES 

DECLINAM TODAS AS GARANTIAS RELATIVAS AO SOFTWARE, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, 

ENTRE OUTRAS, A GARANTIA DE NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS E AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 

COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. TODA A RESPONSABILIDADE RELATIVA À 

QUALIDADE E AO DESEMPENHO DO SOFTWARE SÓ AO UTILIZADOR DIZ RESPEITO. A TOSHIBA E OS 

RESPETIVOS FORNECEDORES NÃO GARANTEM QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NO SOFTWARE SATISFAÇAM AS 

SUAS NECESSIDADES OU QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE SEJA ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS.  

NENHUM CONSELHO OU INFORMAÇÃO ORAL OU POR ESCRITO CONCEDIDO PELA TOSHIBA OU POR UM 

REPRESENTANTE AUTORIZADO DA TOSHIBA CRIARÁ UMA GARANTIA OU AMPLIARÁ, DE QUALQUER MODO, 

O ÂMBITO DESTA GARANTIA. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS 

IMPLÍCITAS, PELO QUE A EXCLUSÃO SUPRACITADA PODERÁ NÃO SE APLICAR AO SEU CASO.  

6. Limitação de responsabilidade.  TODA A RESPONSABILIDADE DA TOSHIBA E/OU DOS RESPETIVOS 

FORNECEDORES E A ÚNICA E EXCLUSIVA SOLUÇÃO DO UTILIZADOR AO ABRIGO DO PRESENTE EULA SERÃO 

LIMITADOS AO MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO PELO MESMO EM SEPARADO DO SOFTWARE OU 10,00 

DÓLARES DOS EUA, CONSOANTE O QUE FOR MENOR. A TOSHIBA OU OS RESPETIVOS FORNECEDORES NÃO 



SERÃO RESPONSÁVEIS, EM CASO ALGUM, PERANTE O UTILIZADOR POR QUAISQUER DANOS 

CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRETOS POR FERIMENTOS PESSOAIS, PERDA DE LUCROS 

EMPRESARIAIS, INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL, PERDA DE INFORMAÇÕES/DADOS COMERCIAIS, 

POR PERDA DE PRIVACIDADE DECORRENTE OU RELACIONADA, DE QUALQUER FORMA, COM A UTILIZAÇÃO 

OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DE SOFTWARE OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, 

RELACIONADA COM QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE EULA, MESMO QUE A TOSHIBA OU QUALQUER 

FORNECEDOR TENHA SIDO ADVERTIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS E MESMO QUE A SOLUÇÃO NÃO 

CUMPRA A SUA FINALIDADE ESSENCIAL. A TOSHIBA OU OS RESPETIVOS FORNECEDORES NÃO SERÃO, EM 

CASO ALGUM, RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS. ALGUNS ESTADOS/JURISDIÇÕES 

NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS OU LIMITAÇÕES IMPLÍCITAS SOBRE A DURAÇÃO DE UMA 

GARANTIA IMPLÍCITA OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PELO 

QUE TAIS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES PODERÃO NÃO SE APLICAR AO SEU CASO. ESTA GARANTIA LIMITADA 

CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS E, ALÉM DISSO, TAMBÉM PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM 

DE ESTADO/JURISDIÇÃO PARA ESTADO/JURISDIÇÃO.  

7. Cláusulas independentes. Caso alguma disposição do presente EULA seja considerada inválida, ilegal ou 

inexequível, a validade, legalidade e aplicação das restantes disposições não serão, de forma alguma, 

afetadas ou comprometidas.  

 

TOSHIBA eco Utility 

O TOSHIBA eco Utility dá um suporte abrangente à sua contribuição para as poupanças de energia. 

 

Notas par ao plano de energia: 

 

O modo TOSHIBA eco utiliza o plano de energia "eco". Se alterar as predefinições, isso poderá alterar os efeitos do 

modo eco. Se já está a utilizar definições de menor consumo de energia, poderá não ter nenhuns efeitos "eco" 

adicionais ao utilizar o modo eco.  O TOSHIBA eco Utility estima as poupanças de energia calculando a diferença 

entre o consumo de energia quando o modo eco está ligado e quando está desligado. Se alterar as definições de 

um plano de energia típico do Windows, como o Equilibrado, para reduzir o consumo de energia, ou se alterar as 

definições do plano de energia para reduzir o consumo de energia, poderá não ter nenhuns efeitos "eco" 

adicionais ao utilizar o modo eco. 

 

Notas sobre o desempenho: 

 

Quando utiliza aplicações que exigem um elevado desempenho, como, aplicações de TV ou de streaming de vídeo, 

por exemplo ao gravar um programa de TV, recomenda-se que utilize um plano de energia adequado que não seja 

um plano "eco". 



 

Se achar que o ecrã está demasiado escuro, recomenda-se que ajuste a luminosidade do ecrã para um nível 

confortável para evitar a possibilidade de fadiga visual. 

 

Notas para o consumo de energia: 

 

O eco utility mostra o consumo de energia aproximado no momento e o consumo de energia aproximado 

acumulado. Estes valores de consumo de energia aproximados têm uma margem de erro que varia com o sistema 

dependendo da sua concepção, componentes e do ambiente. 

 

Ver o consumo de energia na janela [Modo eco] 

 

Quando o adaptador de alimentação de CA está ligado, o consumo de energia na janela do "modo eco" NÃO inclui 

a energia utilizada para carregar a bateria.(*1) Dependendo das aplicações que estiverem a ser executadas, é 

possível que o consumo de energia seja superior, mesmo com o modo eco ligado. Esta situação pode ocorrer em 

certas circunstâncias (por exemplo, se estiver a ser feita em segundo plano uma pesquisa de vírus ou uma procura 

de ficheiros). Mesmo nessas situações a poupança de energia pelo modo eco mantém-se activa. 

 

Ver o consumo de energia na janela [Inicial] e [Contribuição] 

 

A janela [Inicial] mostra o consumo de energia aproximado reduzido pela utilização do modo eco no último dia em 

que o PC foi utilizado. As poupanças de energia são calculadas utilizando a diferença entre o consumo de energia 

quando o modo eco está ligado e quando está desligado. 

 

O consumo de energia acumulado mostrado nas janelas [Inicial] e [Contribuição] não inclui o consumo de energia 

durante os modos de suspensão, hibernação, quando o PC está desligado, ou durante a fase de arranque nem 

quando está desligado. Não inclui o consumo do próprio adaptador de alimentação de CA nem a descarga natural 

da bateria (*1), não sendo por isso suficientemente exacto para permitir estimar a redução de custos com 

electricidade. 

 

Apresentação das emissões de CO2 na janela [Inicial] 

 



A janela [Inicial] mostra as emissões de CO2 aproximadas reduzidas pela utilização do modo eco no último dia em 

que o PC foi utilizado. A redução das emissões de CO2 são calculadas utilizando valores de conversão para o CO2 

(*2) estabelecidos pelo Protocolo GHG (*3). 

 

As emissões de CO2 acumuladas NÃO incluem a energia utilizada durante os modos de suspensão, hibernação, 

nem durante as fases de arranque ou desligamento ou quando o PC está desligado. Também estão excluídas as 

emissões de CO2 relacionadas com a energia consumida pelo próprio adaptador de alimentação de CA e pela 

descarga natural da bateria. (*1) 

 

Notas para o Peak Shift (*4) 

 

A activação da função Peak Shift fará com que a bateria seja carregada e descarregada repetidamente. Isso poderá 

eventualmente encurtar o ciclo de vida da bateria (tempo de operação com uma única carga) e o tempo total de 

vida da bateria. 

 

O período de tempo durante o qual a alimentação por bateria pode ser utilizada durante o Período de Peak Shift 

depende do modelo e das condições de funcionamento. 

 

Se ocorrer uma das seguintes situações quando o sistema está desligado, a Função Peak Shift poderá ser cancelada 

sendo iniciados os métodos de carregamento da bateria normais. 

 

 Quando o sistema não é desligado de forma normal. 

 Quando o módulo da bateria e o adaptador de alimentação de CA são removidos quando o sistema está 

desligado. 

 Quando o adaptador de alimentação de CA é ligado depois de a bateria estar totalmente descarregada quando o 

sistema está desligado. 

 

Notas para o modo de carga eco (*5) 

Se escolher este modo, tem de descarregar a bateria até aproximadamente 50% da sua carga pelo menos uma vez 

sem ligar o adaptador de alimentação de CA. Se não o fizer, o modo eco não será activado e a vida útil da bateria 

não será aumentada. 

 



Se ocorrer uma das seguintes situações, o modo de carregamento eco pode ser cancelado. 

 Quando o módulo da bateria e o adaptador de alimentação de CA são removidos quando o sistema está 

desligado. 

 Quando o adaptador de alimentação de CA é ligado depois de a bateria estar totalmente descarregada quando o 

sistema está desligado. 

 

 

*1: Apenas nos modelos que têm uma bateria 

*2: O dados para os "factores de emissão de CO2 para a energia eléctrica" em 2009. (A partir de Agosto de 2012) 

*3: O protocolo para os gases com efeito de estufa 

*4: Apenas nos modelos que suportam a função Peak Shift 

*5: Apenas nos modelos que suportam o “modo de carga eco” 

 

 

Utilize o modo eco da TOSHIBA depois de ler e compreender as informações descritas acima. 

 

TOSHIBA PC Health Monitor 

Aviso e Aceitação do Software TOSHIBA PC Health Monitor. 
 
Bem-vindo ao TOSHIBA PC Health Monitor. Esta aplicação vigia proactivamente várias funções do 
sistema como consumo de energia, saúde da bateria e arrefecimento do sistema e pode alertá-lo para 
condições significativas do sistema.  Esta aplicação reconhece o sistema e números de série individuais 
dos componentes e controla várias actividades específicas relacionadas com o computador e com a sua 
utilização.  
 
A informação do sistema, dos componentes e da utilização, conforme controlada e registada, é 
armazenada no disco rígido do seu PC e inclui, mas não só, a hora/contagem de operação de 
componentes (p.ex., botão de energia, adaptador CA, bateria, LCD, ventoinha, unidade de disco rígido, 
volume do som, LAN sem fios, Docker, USB, Express Card), data da ligação inicial do sistema e utilização 
do sistema e componentes (p.ex., teclado (contagem das teclas FN), definições de energia, bateria 
(temperatura, carga e capacidade de descarga), CPU, memória, iluminação de fundo (hora de activação), 
temperatura do módulo térmico). O tamanho dos dados armazenados no disco rígido ocupa muito 
pouco espaço. Apenas 3MB ou menos por cada ano de actividade do sistema.  
 
A informação recolhida é usada para ajudar a controlar a operação do sistema, alertar o utilizador para 
as condições do sistema e, se necessário, ajudar a diagnosticar problemas casa seja necessário reparar o 



computador. A Toshiba também pode usar esta informação para as suas análises de garantia de 
qualidade interna. Sujeitos às limitações de utilização acima mencionadas, os dados armazenados 
podem ficar disponíveis para entidades fora do país ou da sua região de residência (p.ex., União 
Europeia) e esses países podem ou não estar sujeitos às mesmas leis de protecção de dados em vigor ou 
níveis de protecção de dados que os disponíveis e exigidos no seu país ou região. 
 
O TOSHIBA PC Health Monitor ou a sua utilização não expande ou modifica, de qualquer modo, as 
obrigações da Toshiba ao abrigo da sua garantia limitada padrão. Aplicam-se os termos e limitações da 
garantia limitada padrão da Toshiba.  
 
Embora seja aconselhável activar agora o PC Health Monitor, pode optar não fazê-lo ou activá-lo mais 
tarde.  Quando activado, pode optar por desactivar a operação de monitorização e desinstalar a 
aplicação em qualquer altura usando o utilitário ""Uninstall a program"" (desinstalar um programa) no 
Painel de Controlo.  Se desinstalar o PC Health Monitor apaga automaticamente todos os dados 
anteriormente recolhidos e armazenados pela aplicação.  
 
Ao activar o TOSHIBA PC Health Monitor, concorda com estes termos e condições e com a utilização e 
partilha da informação recolhida. Imprima uma cópia deste Aviso e Aceitação como registo e consulte o 
seu Guia de Informação do Utilizador, Guia do utilizador ou Manual do Utilizador para obter 
informações mais detalhadas. 
 
Pode optar por activar o TOSHIBA PC Health Monitor agora, pedir à Toshiba para lhe perguntar mais 
tarde ou desactivá-lo seleccionando a opção adequada em baixo e clicando no botão OK.  
 

TOSHIBA TEMPRO 

INTRODUÇÃO  

 

Para a TOSHIBA Europe GmbH (TEG), a privacidade do utilizador é extremamente importante. 

Pretendemos que o utilizador se sinta seguro ao visitar os nossos Web sites e ao utilizar o nosso 

software.  

 

Estamos empenhados em proteger a privacidade dos utilizadores e apenas utilizaremos as informações 

pessoais recolhidas legalmente em conformidade com as Legislações de Proteção de Dados Europeias e 

da Alemanha.  

 

Esta política descreve as informações que recolhemos, quais os objetivos da recolha e utilização de 

dados pessoais dos utilizadores e o que podemos fazer se os utilizadores pretenderem a eliminação dos 

respetivos dados pessoais. A recolha de informações pessoais tem um único objetivo: proporcionar ao 

utilizador o melhor serviço possível. 



 

Leia cuidadosamente a informação acerca do TEMPRO. Se não aceitar este Contrato de Licença de 

Utilizador Final do TEMPRO, o serviço será interrompido e a aplicação não será executada quando iniciar 

sessão.  

 

QUE INFORMAÇÕES RECOLHEMOS E COM QUE OBJETIVOS? 

 

A ferramenta TEMPRO requer que sejam recolhidos dados sempre que for necessário. A TEG não 

procederá à recolha de informações de identificação pessoal, tais como o nome, endereço, número de 

telefone ou endereço de correio eletrónico ("informações pessoais") através deste serviço, a menos que 

sejam fornecidas pelo próprio utilizador.  

As circunstâncias em que o utilizador pode optar por nos fornecer as suas informações pessoais incluem: 

(i) fornecer o nome, endereço postal, número de telefone e produtos que está a adquirir; (ii) fornecer o 

endereço de correio eletrónico para que seja possível enviar-lhe as informações solicitadas ou registá-lo 

como utilizador para que possa obter acesso a informações específicas. Se o utilizador não pretender 

que sejam recolhidas quaisquer informações pessoais, não deve enviá-las. 

 

Periodicamente, o TEMPRO processa um pedido a partir dos nossos servidores para lhe fornecer 

informações. Os pedidos incluem o número de série e o número de modelo, o idioma e as definições 

nacionais do computador, o código de país, o tipo e a categoria (subtipo) do pedido e a versão de 

Software do TEMPRO. Todos os detalhes indicados acima são impessoais e essenciais para o 

processamento do pedido. Além disso, os detalhes são utilizados para apresentar conteúdos ao 

utilizador de acordo com as suas preferências, bem como conteúdos que consideramos serem do seu 

interesse, para o envio de informações relativas aos nossos serviços, para o envio de mensagens de 

correio eletrónico sobre assuntos diversos, incluindo, por exemplo, suporte técnico ou a utilização do 

serviço, bem como para contactar o utilizador, se necessário, com vista à resolução de questões de 

suporte.  

Para interromper o serviço TEMPRO, selecione a opção Desativar no menu da aplicação. 

 

PARTILHAMOS OS SEUS DADOS COM ALGUÉM? 

 

Podemos também fornecer estas informações a um agente que atue como nosso representante para as 

atividades descritas acima. Os nossos agentes estão vinculados e atuam em conformidade com a política 



de proteção de dados da TEG. A TEG não procederá à venda, aluguer ou divulgação intencional, por 

qualquer forma, das informações pessoais fornecidas pelo utilizador neste site a qualquer entidade 

terceira (com exceção de um agente que atue como nosso representante conforme referido supra).   

As informações por nós recolhidas não serão partilhadas nem vendidas a terceiros. Não venderemos 

nem partilharemos essas informações com parceiros publicitários ou agências de publicidade.  

 

SEGURANÇA  

 

A TEG está empenhada em assegurar a segurança das informações do utilizador. A fim de evitar a 

divulgação ou o acesso não autorizados, manter a exatidão dos dados e assegurar a utilização adequada 

das informações, adotámos procedimentos físicos, eletrónicos e administrativos adequados com vista à 

proteção e segurança das informações recolhidas.  

 

INFORMAÇÃO DE CONTACTO 

 

Caso o utilizador pretenda esclarecer quaisquer dúvidas acerca da nossa política de privacidade ou 

pretenda atualizar, eliminar e/ou corrigir as suas informações pessoais em nossa posse, deve contactar 

o centro de atendimento telefónico local da Toshiba. 

 

Para obter informações adicionais sobre a Política de Privacidade da TEG, visite 

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/. 

 

TOSHIBA Service Station Utility 

Esta aplicação permite ao computador procurar automaticamente actualizações de software da 

TOSHIBA ou outros alertas da TOSHIBA específicos ao sistema do computador e respectivos programas 

(inicialmente de 30 em 30 dias, podem ocorrer consultas mais ou menos frequentes devido a falhas na 

Internet, tentativas, acção directa do utilizador ou uma alteração na política de consulta nos servidores 

da TOSHIBA). Quando activada, esta aplicação transmite periodicamente para os nossos servidores uma 

quantidade limitada de informação do sistema (nomeadamente, o Modelo, Número de Peça, UUID, 

idioma preferido, Número de Série, data do primeiro arranque, visualização do alerta ou actualização, 

transferência e instalação da actualização, versão do Sistema Operativo e frequência da execução do 

software).  

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/


 

Se a informação do sistema transmitida à TOSHIBA se enquadrar no regime legal de informações 

pessoais na sua região, note que estas informações serão tratadas em cumprimento estrito das regras e 

regulamentos citados neste aviso, bem como da legislação existente relativa à protecção de dados. 

Nestes casos, tem o direito, em particular, de pedir acesso e informação sobre os dados recolhidos 

sobre si através desta ferramenta. Para reclamar este direito, contacte por escrito a entidade de suporte 

local da TOSHIBA. Também tem direito a corrigir e pedir a eliminação de informação pessoal recolhida 

sobre si.  

 

A TOSHIBA poderá manter a informação durante 7 (sete) anos, poderá utilizar esta informação para 

serviços de suporte técnico e de marketing, e poderá partilhar com a organização de Suporte Mundial 

da TOSHIBA ou filiais da TOSHIBA ou terceiros indicados pela TOSHIBA para fins de prestação de tais 

serviços para a utilização relacionada com o suporte do sistema.  

 

Quando o seu computador procura nos nossos servidores a existência de actualizações ou alertas, 

iremos disponibilizar automaticamente a oportunidade para actualizar o seu computador ou transmitir a 

actualização ou alerta directamente para o seu computador. Iremos manter um registo das 

actualizações ou alertas que são instalados nos nossos servidores.  

 

Apesar de recomendarmos que active o utilitário TOSHIBA Service Station agora, poderá escolher fazê-lo 

mais tarde ou escolher não utilizar esta função. Se escolher activá-lo mais tarde, a informação do 

sistema será recolhida na mesma do seu sistema para transmissão posterior, a menos que escolha não 

utilizar esta função. 

 

Depois de activado, o sistema irá continuar a enviar avisos das actualizações ou alertas até desactivar o 

utilitário. Pode fazê-lo em qualquer momento desinstalando o utilitário. Depois de desinstalado, não irá 

receber avisos sobre actualizações ou alertas.  

 

Ao escolher activar o utilitário TOSHIBA Service Station, agora ou mais tarde, clicando no botão 'Aceitar', 

está a aceitar estes termos e condições e a utilização e partilha da informação. Se escolher não utilizar 

esta aplicação e/ou não aceitar estes termos e condições, clique no botão ‘Recusar’ e a aplicação não 

será activada. 

 



Ao aceitar estes termos e condições também consente a transferência de informação para entidades 

localizadas fora do seu país ou região de residência, nomeadamente o Japão e os Estados Unidos, e 

aceita que esses países podem ou não ter as mesmas leis ou níveis de protecção de dados do que as 

exigidas no seu país. 

 

Este Contrato de Licença de Utilizador Final também está disponível no Web site da Toshiba. 


