Termos de Serviço Icynene Europe
1. Termos

Ao acessar o site https://www.icynene.pt/, e depois clicar ou navegar no
site, você concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e
regulamentações aplicáveis e concorda que é responsável pela
conformidade com o site para quaisquer leis locais aplicáveis.
2. Licença de Uso

Os materiais contidos neste site são protegidos pordireitos autorais
aplicáveis e lei de marca registrada.
a. É concedida permissão para baixar temporariamente uma cópia dos
materiais (informações ou software) no site da Icynene Europe para
visualização transitória, pessoal e não comercial. Esta é a concessão
de uma licença temporária e condicional, não uma transferência de
título. Sob esta licença você não pode:
i. modificar ou copiar os materiais;
ii. usar os materiais para qualquer propósito, ou para qualquer
exibição pública (comercial ou não comercial);
iii. tentar decifrar ou veverter a engenharia de qualquer software
que estiver contigo no site da Icynene Europe;
iv. remover qualquer direito autoral ou outras anotações de
propriedade dos materiais; ou
v. transferir os materiais para outra pessoa ou "espelho" de
materiais em qualquer outro servidor.
b. Esta lincença deve terminar automaticamente se você violar qualquer
uma dessas restrições e poderá ser cancelada pela Icynene Europe a
qualquer momento. Sobre terminar sua visualização destes materiais
ou sobre o término desta licença, você deve destruir quaisquer
materiais de sua posse mesmo que em formato eletrônico ou em
formato impresso.

3. Aviso legal

a. Os materiais no site da Icynene Europe são fornecidos "como estão".
A Icynene Europe não oferece garantias, expressas ou implícitas, e
renuncia e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação,
garantias ou condições implícitas de comerciabilidade, adequação a
uma finalidade específica ou não violação de propriedade intelectual
ou outra violação de direitos.
b. Além disso, a Icynene Europe não garante ou faz declarações sobre a
precisão, os possíveis resultados ou a confiabilidade do uso dos
materiais em seu site ou de outra forma relacionados a esses
materiais ou em quaisquer sites vinculados a este site.
4. Precisão dos materiais

Embora a Icynene Europe faça todos os esforços para garantir a precisão do
conteúdo do site, os materiais que aparecem no site da Icynene Europe
podem conter erros técnicos, tipográficos ou fotográficos. A Icynene
Europe não garante que nenhum dos materiais em seu site seja preciso,
completo ou atual. A Icynene Europe pode fazer alterações nos materiais
contidos em seu site a qualquer momento, sem aviso prévio.
A Icynene Europe não se compromete a atualizar os materiais.
5. Limitações

A Icynene Europe toma todas as medidas possíveis para garantir, de acordo
com seus melhores esforços, que as informações contidas no site sejam
precisas, atualizadas, seguras e acessíveis.
Em nenhum caso, a Icynene Europe ou seus fornecedores, serão
responsáveis por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos por
perda de dados ou lucro, ou devido a interrupção de negócios) decorrentes
do uso ou incapacidade de usar os materiais no site da Icynene Europe,
mesmo que a Icynene Europe ou um representante autorizado da Icynene
Europe tenha sido notificado oralmente ou por escrito da possibilidade de
tais danos.
6. Links

A Icynene Europe não fez a revisão de todos os sites vinculados ao seu site.
A inclusão de qualquer link no site da Icynene Europe não implica o endosso

da Icynene Europe ao site de terceiros. A Icynene Europe não pode,
portanto, ser responsabilizada pelo conteúdo de qualquer site vinculado.
O uso de qualquer site vinculado é por conta e risco do usuário.
7. Modificações

A Icynene Europe pode rever estes termos de serviço para seu site a
qualquer momento, sem aviso prévio. Ao utilizar este site, você concorda
em ficar vinculado pela versão atual desses termos de serviço.
8. Lei Aplicável

Estes termos e condições são regidos e interpretados de acordo com as leis
da Bélgica e, ao fazer uso deste site, você se submete irrevogavelmente à
jurisdição exclusiva dos tribunais da Bélgica.

Política de Privacidade
Sua privacidade é importante para nós. É política da Icynene Europa
respeitar a sua privacidade em relação a qualquer informação que
possamos coletar em nosso site, https://www.icynene.pt/, e outros sites
que possuímos e operamos.
Informação que coletamos

Dados de registro
Quando você visita nosso site, nossos servidores podem registrar
automaticamente os dados padrão fornecidos pelo seu navegador. Esses
dados são considerados “informações não identificáveis”, pois não
identificam você pessoalmente por conta própria. Pode incluir o tipo e a
versão do seu navegador, as páginas visitadas, a hora e a data da sua visita,
o tempo gasto em cada página e outros detalhes.
Informação pessoal
Podemos solicitar informações pessoais, como seu:




Nome
E-mail
Número de telefone/celular



Endereço

Como isso pode pode lhe identificar pessoalmente, esses dados são
considerados "informações de identificação" ou "informações pessoais".
Apenas solicitamos informações pessoais relevantes para uma finalidade
legal específica e para nada mais, como, por exemplo, fornecer a você um
serviço solicitado por você ou melhorar este serviço.
Como coletamos informações

Nós coletamos todas as informações por meios justos e legais.
Nós coletamos informações pessoais com o seu consentimento válido,
dado livremente, específico, informado, ativo e explícito, ou com base no
estritamente necessário para fornecer um serviço que você solicitou de nós.
Também informamos por que estamos coletando coletando e como isso
será usado. Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações
pessoais, com o entendimento de que sem elas, poderemos não fornecer a
você alguns dos serviços desejados.
Uso de informação

Podemos usar uma combinação de informações de identificação e não
identificação para entender quem são nossos visitantes, como eles usam
nossos serviços e como podemos melhorar sua experiência no nosso site no
futuro.
Nós não divulgamos informações pessoais publicamente, mas podemos
compartilhar versões agregadas e anônimas dessas informações, por
exemplo, em relatórios de tendências de uso do website e do cliente.
Processamento e armazenamento de dados

As informações que coletamos são armazenadas e processadas na Bélgica,
ou onde nós ou nossos parceiros, afiliados e fornecedores terceirizados
mantemos instalações. Nós apenas transferimos informações pessoais
dentro das jurisdições de proteção adequada, conforme exigido pela
legislação da UE, que reflete nosso compromisso com a proteção da
privacidade de nossos usuários.

Apenas retemos informações pessoais pelo tempo necessário para fornecer
um serviço ou para melhorar nossos serviços no futuro. Enquanto
mantemos esses dados, nós os protegeremos da melhor forma possível
dentro de meios comercialmente aceitáveis para evitar perda e roubo, bem
como acesso não autorizado, divulgação, cópia, uso ou modificação. Dito
isto, aconselhamos que nenhum método de transmissão ou
armazenamento eletrônico seja 100% seguro e não possa garantir a
segurança absoluta dos dados.
Se você solicitar que suas informações pessoais sejam apagadas, ou onde
suas informações pessoais deixem de ser relevantes para nossas operações,
nós as apagaremos de nosso sistema dentro de um prazo razoável.
Cookies

Usamos "cookies" para coletar informações sobre você e sua atividade em
nosso site. Por favor, consulte a nossa Política de Cookies para mais
informações.
Acesso de terceiros à informação

Usamos serviços de terceiros para:



Acompanhamento de análises
Marketing de conteúdo

Esses serviços podem acessar nossos dados somente com o propósito de
executar tarefas específicas em nosso nome. Nós não compartilhamos
nenhuma informação de identificação pessoal com eles sem o seu
consentimento explícito e informado. Nós não damos a eles permissão para
divulgar ou usar qualquer um dos nossos dados para qualquer outra
finalidade.
Podemos, de tempos em tempos, permitir acesso limitado aos nossos
dados por consultores e agências externos para fins de análise e melhoria
de serviços. Este acesso só é permitido pelo tempo necessário para
executar uma função específica. Trabalhamos apenas com agências
externas cujas políticas de privacidade estão alinhadas com as nossas.
Recusaremos solicitações de dados do governo e da aplicação da lei se
acreditarmos que é uma solicitação muito geral ou não relacionada ao seu

propósito declarado. No entanto, poderemos cooperar se acreditarmos que
a informação solicitada é necessária e apropriada para cumprir uma ordem
de uma autoridade estatal oficial, para proteger nossos próprios direitos e
propriedades, para proteger a segurança do público e de qualquer pessoa,
para prevenir um crime, ou para impedir o que acreditamos ser ilegal,
legalmente acionável ou atividade antiética.
Nós não compartilhamos ou fornecemos informações pessoais a terceiros.
Nós não vendemos ou alugamos suas informações pessoais para
profissionais de marketing ou terceiros.
Privacidade infantil

Este site não direciona conscientemente crianças nem coleta informações
pessoais de crianças. Como pai, mãe ou responsável, entre em contato
conosco se você acredita que seu filho está participando de uma atividade
que envolve informações pessoais em nosso site e você não recebeu uma
notificação ou pedido de consentimento. Não usamos seus detalhes de
contato fornecidos para fins promocionais ou de marketing.

Limites da nossa política

A sua política de privacidade abrange apenas coleta e gestão de dados da
Icynene Europe. A Icynene Europe realiza todos os esforços para trabalhar
apenas com parceiros, afiliados e fornecedores terceirizados cujas políticas
de privacidade estejam alinhadas com as nossas. No entanto, não podemos
garantir 100% de que tal seja sempre o caso. Portanto, não podemos
aceitar responsabilidade por suas respectivas práticas de privacidade.
Nosso site pode vincular a sites externos que não são operados por nós. Por
favor, esteja ciente de que não temos controle sobre conteúdo e políticas
desses sites e não podemos se responsabilizar por suas respectivas práticas
de privacidade.
Alterações para esta política

A nosso critério, podemos alterar nossa política de privacidade para refletir
as práticas aceitáveis atuais. Nós tomaremos medidas adequadas para
informar usuários sobre alterações através do nosso site. Se você é um

usuário registrado em https://www.icynene.pt/, iremos notificá-lo usando
detalhes de contato salvos em sua conta. Seu uso continuado deste site
após quaisquer alterações desta política será considerado como aceitação
de nossas práticas em relação à privacidade e às informações pessoais.
Seus direitos e responsabilidades

Como nosso usuário, você tem o direito de ser informado sobre como seus
dados são coletados e usados. Você tem o direito de saber quais dados
coletamos sobre você e como são processados. Você tem o direito de
corrigir e atualizar qualquer informação pessoal sobre você e de solicitar
que essa informação seja apagada. Você pode alterar ou remover as
informações da sua conta a qualquer momento, usando as ferramentas
fornecidas no painel de controle da sua conta.
Você tem o direito de restringir ou opor-se ao uso de seus dados, mantendo
o direito de usar suas informações pessoais para seus próprios fins. Você
tem o direito de desativar os dados sobre você de serem usados em
decisões baseadas exclusivamente no processamento automatizado.
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida
ou pergunta sobre como lidamos com seus dados e informações pessoais.
Icynene Europe Controle de Dados
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Icynene Europe Escritório de Proteção de Dados
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Esta política entra em vigor em 25 de maio de 2018.

Política de Cookie
Nós usamos cookies para ajudar a melhorar sua experiência no
https://www.icynene.pt/. Esta política de cookies faz parte da política de
privacidade da Icynene Europe e cobre o uso de cookies entre o seu
dispositivo e o nosso site. Também fornecemos informações básicas sobre
serviços de terceiros que podemos usar, a quem também pode usar cookies

como parte de seus serviços, embora eles não sejam cobertos por nossa
política.
Se você não deseja aceitar nossos cookies, você deve programar seu
navegador a recusar os cookies dohttps://www.icynene.pt/, com
o entendimento de que talvez não poderemos lhe fornecer alguns de seus
conteúdos e serviços desejados.
O que é um cookie?

Um cookie é um pequeno volume de dados que um site armazena no seu
dispositivo quando você o visita, geralmente contendo informações sobre o
próprio site, um identificador exclusivo que permite ao site reconhecer seu
navegador da Web quando você retorna dados adicionais que servem ao
propósito de um site o cookie e a vida útil do cookie em si.
Os cookies são usados para habilitar certos recursos (por exemplo, login),
para monitorar o uso do site (por exemplo, análise), para armazenar suas
configurações de usuário (por exemplo, fuso horário, preferências de
notificação) e para personalizar seu conteúdo (por exemplo, publicidade,
idioma).
Os cookies definidos pelo site que você está visitando normalmente são
chamados de "cookies primários" e normalmente rastreiam sua atividade
nesse site em particular. Os cookies definidos por outros sites e empresas
(ou seja, terceiros) são chamados de "cookies de terceiros" e podem ser
usados para rastreá-lo em outros sites que usam o mesmo serviço de
terceiros.
Tipos de cookies e como os usamos

Cookies essenciais
Os cookies essenciais são cruciais para a sua experiência de um site,
permitindo recursos essenciais como logins de usuários, gerenciamento de
contas, carrinhos de compras e processamento de pagamentos. Usamos
cookies essenciais para ativar determinadas funções em nosso site.
Cookies de performance

Cookies de performance são usados no rastreamento de como você usa um
site durante sua visita, sem coletar informações pessoais sobre você.
Geralmente, essas informações são anônimas e agregadas às informações
rastreadas por todos os usuários do site, para ajudar as empresas a
entender os padrões de uso do visitante, identificar e diagnosticar
problemas ou erros que os usuários possam encontrar e tomar melhores
decisões estratégicas para melhorar a experiência geral do público. Esses
cookies podem ser definidos pelo website que você está visitando como
primários ou por serviços de terceiros. Nós usamos cookies de desempenho
em nosso site.
Cookies de funcionalidade
Os cookies de funcionalidade são usados para coletar informações sobre
seu dispositivo e qualquer configuração que você possa configurar no site
que você está visitando, como configurações de idioma e fuso horário. Com
essas informações, os sites podem fornecer conteúdo e serviços
personalizados, aprimorados ou otimizados. Esses cookies podem ser
definidos pelo website que você está visitando (primários) ou por serviços
de terceiros. Usamos cookies de funcionalidade para recursos selecionados
em nosso site.
Cookies de alvo e publicidade
Os cookies de alvo/publicidade são usados para determinar qual conteúdo
promocional é mais relevante e apropriado para você e seus interesses. Os
sites podem usá-los para fornecer publicidade direcionada ou limitar o
número de vezes que você vê um anúncio. Isso ajuda as empresas a
melhorar a eficácia de suas campanhas e a qualidade do conteúdo
apresentado a você. Esses cookies podem ser definidos pelo website que
você está visitando como primários ou por serviços de terceiros. Os cookies
de alvo e publicidade definidos por terceiros podem ser usados para
rastreá-lo em outros sites que usam o mesmo serviço de terceiros. Nós não
usamos esse tipo de cookie em nosso site.
Cookies de terceiros no nosso site

Podemos empregar empresas e indivíduos terceirizadas em nossos sites por exemplo, provedores de análise e parceiros de conteúdo. Nós vamos
garantir a esses terceiros acesso a informações selecionadas para realizar

tarefas específicas em nosso nome. Eles também podem definir cookies de
terceiros para fornecer os serviços que estão fornecendo. Os cookies de
terceiros podem ser usados para rastreá-lo em outros sites que usam o
mesmo serviço de terceiros. Como não temos controle sobre cookies de
terceiros, eles não são cobertos pela política de cookies da Icynene Europe.
Nossa compromisso de privacidade de terceiros
Revisamos as políticas de privacidade de todos os nossos provedores de
terceiros, antes de inscrever seus serviços, para garantir que suas práticas
estejam alinhadas às nossas. Nós nunca iremos incluir, conscientemente,
serviços de terceiros que comprometam ou violem a privacidade de nossos
usuários.
Como você pode controlar ou desativar cookies

Se você não deseja aceitar nossos cookies, você pode programar seu
navegador a recusar cookies de nosso site. A maioria dos navegadores está
configurada para aceitar cookies por padrão, mas você pode atualizar essas
configurações para recusar os cookies ou para notificá-lo quando um site
estiver tentando definir ou atualizar um cookie.
Se você navegar em sites por vários dispositivos, talvez seja necessário
atualizar suas configurações em cada dispositivo individual.
Embora alguns cookies possam ser bloqueados com pouco impacto na sua
experiência de um site, o bloqueio de todos os cookies pode significar que
você não consegue acessar certos recursos e conteúdos nos sites que você
visita.

Eu aceito a política de privacidade

