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Propriedade intelectual, alcance dos conteúdos e responsabilidades da sociedade empresarial
YOUMIAM:
A reprodução total parcial deste site ou dos seus aplicativos para dispositivos móveis em suporte
impresso ou eletrônico, on-line ou off-line, ou a utilização dos seus conteúdos para quaisquer
finalidades são ações proibidas, salvo mediante autorização expressa da sociedade empresarial
YOUMIAM.
Para conhecer os seus direitos em termos de Propriedade Intelectual, assim como aqueles dos outros
usuários do YOUMIAM, para ter acesso a maiores informações acerca da utilização do serviço, sobre a
nossa política de confidencialidade, com respeito às suas responsabilidades ou àquelas inerentes à
YOUMIAM, sobre o procedimento a ser seguido para notificar abusos ou para conhecer a finalidade da
utilização dos serviços da YOUMIAM ou a Legislação aplicável, nós convidamos todos os interessados a
consultarem os nossos Termos e Condições Gerais de Utilização.
Privacidade, proteção dos dados pessoais e politique de confidencialidade:
Para obter maiores informações sobre os dados coletados pela sociedade empresarial YOUMIAM, acerca
da responsabilidade e da finalidade do seu processamento, para conhecer os destinatários desses dados,
as condições de proteção destes últimos e do seu armazenamento, bem como os seus direitos e a nossa
política com respeito aos cookies, nós convidamos todos os interessados a consultarem a nossa Carta de
confidencialidade e de proteção dos dados.

