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Propriedade intelectual
A reprodução total ou parcial deste site, em papel ou eletronicamente, on-line
ou off-line ou usando seus conteúdos de qualquer forma, é proibida sem a
autorização expressa da O QUE HÁ PARA COMER.
Conteúdo e responsabilidades da Companhia
1. Os documentos e as informações contidas neste site são apresentados
apenas a fins simplesmente informativos e não pode de qualquer forma
comprometer a responsabilidade da empresa O QUE HÁ PARA
COMER.
2. Todo o conteúdo postado no site por um surfista se torna propriedade da
O QUE HÁ PARA COMER. Eles podem, portanto, ser usado tanto para
as necessidades do local http://www.oquehaparacomer.com.br que para
todas as atividades da empresa O QUE HA PARA COMER
especialmente nas relações com os seus parceiros, a menos que seja
especificamente indicado.
3. A empresa O QUE HÁ PARA COMER se exime de qualquer
responsabilidade em relação as suas informaçãoes e mais
genericamente para todo o conteúdo postado por usuários do site.

4. A empresa O QUE HÁ PARA COMER informa aos usuários que
qualquer alegação ou imputação de um fato que compromete a honra ou
a reputação da pessoa ou entidade para a qual o ato é atribuído
constitui difamação. Manter num blog palavras com inclusão difamatório,
ofensivo ou racista contra uma pessoa pode ser processado
criminalmente. Pessoas que exerçam autoridade parental sobre um
menor são solidariamente responsáveis pelos danos causados por seus
filhos. Além de um ponto de vista penal do menor capacidade de
discernimento pode ser criminalmente punidos.

5. Criação de blogs ou participação num blog por qualquer motivo, por um
menor não é neutro, e deve ser acompanhado pelos pais ou, mais
geralmente, pelo representante legal.
6. Usuários de internet fazem o seu caso para a detenção de todos os
direitos de propriedade intelectual e industrial, ou de outra forma,
autorizações e licenças, relativos aos itens (tais como, de forma não
limitativa, design gráfico, texto, som ou audiovisual) que pretende usar,
distribuir,ou publicar através do site
http://www.oquehaparacomer.com.br , de modo que a
responsabilidade da sociedade O QUE HÁ PARA COMER não possa
ser comprometida.
7. Se, apesar das precauções tomadas, a empresa O QUE HÁ PARA
COMER foi informada de um conteúdo falso ou ilegal, ele seria
removido imediatamente, sem que ele possa exercer a responsabilidade
da empresa O QUE HÁ PARA COMER, a qualquer título.
Privacidade e protecção de dados pessoais:
As informaçãos recolhidas neste site estão sujeitas a um tratamento projetado
para atender as necessidades estatísticas e aos vossos pedidos de
documentação ou necessidades de informação. Os destinatários dos dados
só são os funcionários da empresa O QUE HÁ PARA COMER e seus
parceiros comerciais.

Preocupado com respeito a Lei da Protecção de Dados Pessoais, a empresa
O QUE HÁ PARA COMER passou a nomear um Correspondente Informatica
e Liberdade (número atribuído pelo CNIL AT/YPA/JB/HG/CIL758).
Política de privacidade:
Para garantir o melhor serviço possível, pode ser necessário tomar medidas
de audiência do nosso site (número de páginas vistas, a atividade do visitante,
etc.) através da tecnologia cookie.
Um cookie não nos permite identificá-lo, mas ele registra informações
relativas à navegação do seu computador no nosso site (as páginas que você
visitou, a data e hora da visita, etc.) e será lido durante visitas subseqüentes.
O prazo de validade desta informação no seu computador é de 1 ano.
Queremos também lembrar os usuários de que os dados para a pesquisa e
navegação podem ser objecto de tratamento ou eliminação de dados para
segmentação de anúncios por nós mesmos ou nossos parceiros, e
obviamente no respeito do direito de protecção dos dados pessoais. Os
cookies são usados em particular para fins publicitários relacionados com as
medidas estatísticas, publicidade baseada na localização e análise de
comportamento de usuários da Internet, a fim de personalizar a publicidade
dirigida a eles.
Informação ao público sobre como controlar seus passos:
Informamos aos usuários que as últimas versões dos principais navegadores
permitem não só a opor-se ao registo de cookies, mas também fazer sessões
de navegação depois que todos os cookies definidos nesta sessão são
excluídos automaticamente, independentemente das suas expectativas de
vida, proporcionando melhores traços de proteção.
Eles ainda têm as ferramentas para gerenciar cookies, incluindo:
para bloquear cookies de sites "de terceiros", ou seja, aqueles que são
exibidos em um local diferente do que exibe o conteúdo principal.
criar "listas negras" de sites que exigem bloquear cookies.

Direito de acesso e rectificação:
De acordo com a lei n ° 78-17 de 6 de Janeiro de 1978, relativa a informatica,
aos arquivos e as liberdades, e da Directiva Europeia n º 95/46 de 24 de
Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas com o tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados, as pessoas que estão
conectadas ao site têm direito a informaçãos claras para, oposição, acesso e
retificação dos seus dados.
Este direito pode ser exercido, no seguinte endereço: desabooxygem@regiepub.com ou Empresa O QUE HÁ PARA COMER - Serviço CIL
/ Legal, 45 Boulevard du General Leclerc 59100 Roubaix.
Dessa forma, qualquer usuário tem o direito de exigir que seja corrigidas,
completadas, esclarecidas, atualizadas ou excluídas, as suas informaçãoes
que são inexatas, incompletas, enganosas ou desatualizadas.
Os destinatários das informaçãos recolhidas são funcionários autorizados da
empresa ou do grupo a que pertence e de seus parceiros técnicos e / ou de
negócios atual ou futuro. Se necessário, o usuário pode exercer o seu direito
de se opor para que seus dados não sejam divulgados para esses parceiros
de negócios. Cada usuário é informado de que a Companhia poderá utilizar
as informações coletadas apenas no âmbito estrito da autorização concedida
pelo usuário.
O processamento das informações coletadas permite em particular que a
Companhia possa gerir participaçãoes e inscriçãoes, enviar e-mails
confirmando o reconhecimento de sua participação num jogo, e neste caso
informar do seu lucro, enviar proposta para os futuros jogos, enviar ofertas
gratuitas, enviar nos endereços de email de usuários registrados, newsletters
(inclusive diárias, semanais ou mensais) e tambem ofertas comerciais da
empresa e dos seus parceiros, se o usuário tiver dado o seu consentimento
(incluindo uma caixa vazia).
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