Carta de confidencialidade e de proteção dos dados
(datada de 3 de março de 2016)

A Youmiam compromete-se a proteger a privacidade e os dados pessoais dos seus usuários.
A presente Carta de confidencialidade e de proteção dos dados (doravante simplesmente
denominada “Carta”) descreve as informações coletadas dos usuários do site Youmiam.com,
incluindo-se, qualquer conteúdo, blog e funcionalidade acessíveis pelo site Youmiam.com e por
meio dos aplicativos para dispositivos móveis Youmiam (coletivamente designados como o
“Serviço”), nas condições expostas pelos Termos e Condições Gerais de Utilização do Serviço.
Na França, o processamento dos dados de caráter pessoal é regido pela lei n°78-17 de 6 de
janeiro de 1978, alterada pela lei de 6 de agosto de 2004, denominada “Lei informática e
liberdades”. A Youmiam compromete-se a respeitar a legislação em vigor. A Youmiam declarou
junto à CNIL [Comissão Nacional da Informática e das Liberdades] os processamentos de dados
pessoais relativos aos usuários do Serviço.

1. Dados coletados
Os “Dados Pessoais” constituem o conjunto das informações que permitem identificar o usuário
direta ou indiretamente. Em outros termos, trata-se de todas as informações de identificação que
forem enviadas voluntariamente pelos usuários no momento da abertura de uma conta de usuário
em nosso Serviço ou que sejam coletadas no âmbito da utilização do nosso Serviço pelo usuário
(por exemplo: nome, data de nascimento ou ainda endereço IP).
A Youmiam estimula o compartilhamento das suas receitas e os intercâmbios entre usuários dos
Serviços. Assim sendo, toda informação que você exibir será passível de acesso pelo público
usuário do site.
Por outro lado, nosso Serviço é passível de implementar um procedimento automático de
rastreamento (tal como os cookies), ao qual você poderá se opor mediante alteração das
configurações do seu navegador de Internet. As informações que lhe dizem respeito passíveis de
serem assim coletadas (por exemplo: as páginas visitadas, a hora e a data da navegação) serão
utilizadas com o único objetivo de melhorar a qualidade do Serviço.

2. Responsável pelo processamento dos dados
A responsável pelo processamento dos Dados Pessoais através deste Serviço é a:
Sociedade Empresarial YOUMIAM, SAS [Sociedade simplificada por ações] com Capital Social de
1.570 euros, inscrita no RCS [Registro Comercial e Empresarial] de Paris sob o n° 796 050 866 e
com Sede Social no endereço 2, rue do Croissant – 15, rue do Sentier, 75002 PARIS, representada
pelo Senhor Théophile Royer de La Bastie, na qualidade de Presidente.

3. Finalidades dos processamentos
Os seus Dados Pessoais somente são processados para as finalidades previstas neste artigo.
Assim sendo, Youmiam utiliza os seus Dados Pessoais: i) no momento da sua inscrição em nosso
Serviço (para criar e gerenciar a sua conta, fazer com que você se beneficie das funcionalidades do
nosso Serviço, particularmente na colocação on-line, no compartilhamento de receitas e na
postagem de comentários e avaliação das receitas); ii) para o processamento das informações da
sua conta, a segurança e a manutenção do site de internet; iii) para lhe informar acerca das
atualizações da Youmiam, assim como sobre as ofertas e eventos especiais e promoções da
Youmiam e dos seus Serviços em geral (nós podemos, por exemplo, utilizar o seu endereço
eletrônico com fins não comerciais para o envio de correspondências informativas); iv) para
melhorar o funcionamento do nosso Serviço (por exemplo para gerar estatísticas relativas à
consulta das páginas do nosso Serviço, para lhe enviar os resultados de uma pesquisa sobre um
ingrediente ou acerca de uma receita consultada no Youmiam, ou ainda para lhe sugerir cardápios
personalizados ou receitas patrocinadas adaptadas às preferências dos usuários); v) finalmente,
para otimizar o funcionamento e melhorar a qualidade do nosso Serviço e a eficiência das nossas
campanhas de marketing ou publicitárias.

4. Destinatários dos dados
A Youmiam não comunicará, nem venderá e tampouco compartilhará os seus Dados Pessoais com
terceiros sem dispor do seu consentimento prévio por escrito.
Os seus Dados Pessoais somente poderão ser divulgados em aplicação de uma lei, de um
regulamento ou em virtude de uma decisão de uma autoridade regulamentar ou judicial
competente.
Além disso, a Youmiam pode ser levada, para completar os seus Serviços, a lhe redirecionar para
sites de terceiros, usando links para esta finalidade. Estes sites de terceiros são absolutamente
alheios ao controle da Youmiam e não são regidos pela presente Carta. Se você visitar um site de
terceiros por intermédio dos links presentes no site Youmiam, será necessário consultar a política
de confidencialidade deste site de terceiros para saber como ele gerencia as informações que você
possa eventualmente lhe transmitir.

5. Proteção dos dados
Em conformidade com a Lei Informática e Liberdades, a Youmiam coloca em prática todas medidas
apropriadas para efeito de restringir os riscos de perda, deterioração ou utilização indevida os seus
Dados Pessoais.

No intuito de contribuir com a proteção dos seus Dados Pessoais, queira escolher uma senha
suficientemente complexa no momento da sua inscrição em nosso Serviço. Em virtude dos Termos
e Condições Gerais de Utilização do Site aos quais você adere, você é o único responsável pela
conservação do caráter confidencial da sua senha e da utilização correlata.

6. Conservação dos dados
Os seus Dados Pessoais são armazenados em nossos servidores e são conservados apenas pelo
lapso de tempo estritamente necessário à utilização da sua conta.
A partir da desativação ou da eliminação da sua conta, as informações e Dados Pessoais
correlatos serão conservados por um período de um ano. Além deste período de um ano, essas
informações e Dados Pessoais serão deletados dos nossos servidores.

7. Seus Direitos
Seus Dados Pessoais são acessíveis e alteráveis on-line, a qualquer momento, em seu espaço
pessoal.
Em conformidade com a Lei Informática e Liberdades, você dispõe do direito de acesso, retificação
e eliminação dos seus Dados Pessoais. Esta solicitação poderá ser efetuada por correspondência
endereçado à: YOUMIAM - 2, rue du Croissant, 75002 PARIS.

8. Os cookies
A qualquer momento, você pode configurar o seu navegador de tal modo a que os nossos cookies
ou aqueles de terceiros sejam ou não permitidos, de forma pontual ou definitivamente.
Os cookies produzidos pela Youmiam são naturalmente bons. Eles se referem ao funcionamento
do Serviço e permitem-nos memorizar informações relativas à sua inscrição em nosso Serviço,
possibilitando-nos igualmente implementar medidas de segurança ou ainda adaptar a apresentação
do Serviço às preferências em termos de exibição de seu computador, tablet, dispositivo móvel ou
outro terminal, especialmente no tocante ao idioma preferencial e ao sistema operacional. Os
cookies possibilitam igualmente aferir a audiência, mediante a geração de estatísticas de utilização
do Serviço, visando a realização de estudos para melhorar o conteúdo do nossos Serviços.
Finalmente, os cookies permitem lhe sugerir receitas adaptadas aos seus gostos e preferências
culinárias. Terceiros poderão igualmente produzir cookies no Serviço com as mesmas finalidades
que aquelas supracitadas, com a ressalva de os referidos cookies estarem submetidos às políticas
de proteção da privacidade destes terceiros.

9. Alteração da Carta
Esta Carta foi atualizada em 26 de fevereiro de 2016. Em caso de alteração importante, uma
notificação será exibida durante 30 dias na página inicial do Serviço e os usuários serão
previamente advertidos através do Serviço, ao menos duas semanas antes da sua entrada em
vigor.

