Termos e Condições Gerais de
Utilização
(3 de março de 2016)
Os presentes Termos e Condições Gerais de Utilização da Youmiam (doravante simplesmente
denominados “Condições”), submetidos à legislação francesa, tem como vocação reger a utilização
do site Youmiam.com, incluindo-se todo e qualquer conteúdo, blog e funcionalidade com acesso
por intermédio do site Youmiam.com, bem como de quaisquer aplicativos para dispositivos móveis
da Youmiam (coletivamente designado “Serviço”).
As presentes Condições constituem a íntegra do acordo entre você e a Youmiam (doravante
simplesmente denominada “Youmiam” ou “Nós”) no que diz respeito à utilização do Serviço,
descrevendo os nossos respectivos direitos e obrigações.
Artigo 1 – Apresentação da Youmiam

1.1. Youmiam se refere à Youmiam SAS [Sociedade simplificada por ações], sociedade
empresarial com Capital Social de 1.570€, inscrita no R.C.S de Paris sob o número 792 050 866 e
Sede Social situada no endereço 2, rue du Croissant – 15, rue du Sentier, 75002, em Paris.

1.2. O Youmiam.com é um site de compartilhamento de receitas de cozinha que possibilita ao
usuário ter acesso, colocar on-line, armazenar, compartilhar e comentar receitas de cozinha, sendo
editado pela sociedade empresarial YOUMIAM (ver o Termo de responsabilidade).
Artigo 2 - Utilização do Serviço
2.1. A utilização do Serviço é regida pelas presentes Condições, salvo em caso de um contrato por
escrito distinto firmado com a Youmiam.

2.2. Seu acesso ou a sua utilização do Serviço (quer você seja um usuário inscrito ou não-inscrito
no Serviço), sejam quais forem os meios de comunicação eletrônica, na qualidade de particular ou
de profissional, determinará a sua aceitação expressa e sem ressalvas das Condições, incluindo-se
a nossa Carta de confidencialidade e de proteção dos dados.

2.3. A Youmiam pode alterar a qualquer momento as Condições e neste caso essas alterações
serão objeto de menção específica no Serviço. Neste aspecto, você reconhece e aceita que o seu
uso do Serviço ou simplesmente o seu acesso a este último após a data das alterações
determinará a sua aceitação das Condições tais como estiverem redigidas após alteração.

Artigo 3 – Sua Conta
3.1. Você é responsável pela preservação da confidencialidade da sua conta e da senha correlata,
pelas restrições de acesso ao seu computador e outros equipamentos, e no limite do que for
legalmente autorizado pela legislação aplicável, você aceita ser responsabilizado por todas as
atividades que forem realizadas a partir da sua conta ou com a sua senha.

3.2. Você deve tomar todas as medidas necessárias para se assegurar que a sua senha
permaneça confidencial e protegida, devendo informar-nos imediatamente se houver razões para
suspeitar que a sua senha seja do conhecimento de alguém ou que ela tenha sido utilizada ou seja
passível de ser utilizada de modo não autorizado.

3.3. Você é responsável pelos devidos teor e validade das informações que nos fornecer, devendo
informar-nos acerca de quaisquer alterações referentes às suas informações. Será possível ter
acesso às suas informações e alterá-las, assim como no que se refere às configurações da sua
conta, no espaço especialmente dedicado do Serviço.

3.4. Você não deverá utilizar o Serviço de tal modo a causar ou potencialmente provocar
interrupção, dano ou alteração do Serviço, com finalidade fraudulenta ou associada a crime ou
atividade ilegal, ou ainda com o objetivo de provocar distúrbios, degradação ou causar
preocupações.

3.5. A Youmiam reserva-se o direito de recusar o acesso, fechar uma conta, retirar ou editar
conteúdo se o usuário estiver violando leis aplicáveis e/ou estas Condições.
Artigo 4 – Seus Direitos de Propriedade Intelectual
4.1. Você preservará os seus direitos sobre todas as receitas, textos, fotos, comentários e, de
modo mais amplo, sobre toda e qualquer informação que publicar após a sua inscrição no Serviço
(doravante simplesmente denominado “Seu Conteúdo”).

4.2. Ao submeter, publicar ou exibir Seu Conteúdo no ou através do Serviço, você estará nos
atribuindo uma licença mundial, não exclusiva, gratuita, incluindo o direito de conceder uma
sublicença, de utilizar, copiar, reproduzir, processar, adaptar, alterar, publicar, transmitir, exibir e
distribuir Seu Conteúdo em quaisquer suportes, por meio de qualquer método de distribuição
conhecido ou a ser criado. Você declara e garante à Youmiam que tem o direito, o poder e a
autoridade de conceder à Youmiam a licença mencionada no presente artigo.

4.3. A partir do momento em que você torna acessível o Seu Conteúdo a outros usuários, você
declara aceitar que estes últimos disponham, a título gratuito e com finalidade exclusivamente
pessoais, da faculdade de visualizar e com Seu Conteúdo no Serviço, em outros suportes de
comunicação eletrônica, sendo esta aceitação acordada para toda a duração da hospedagem do
Seu Conteúdo no Serviço.

4.4. Ser-lhe-á possível retirar as suas receitas e encerrar a sua conta com plena liberdade e, desde
logo, as suas receitas não serão mais apresentadas no Serviço.

4.5. Em caso de acesso ou utilização do Serviço a título profissional, você garante à Youmiam que
detém a íntegra dos direitos, autorizações e poderes necessários para aceitar as presentes
Condições em nome da empresa, associação, parceira ou qualquer outra entidade (“Entidade”) em
benefício da qual você utilizar ou acessar o Serviço e/ou criar uma conta, sendo que neste caso o
seu acesso ou a sua utilização do Serviço ocasionarão a aceitação expressa e sem ressalvas das
Condições pela referida Entidade.

4.6. Caso você não seja o autor do conteúdo, por exemplo, da foto do prato que estiver sugerindo,
você deverá obrigatoriamente dispor dos direitos necessários à publicação destes conteúdos e,
caso pertinente informar o nome do autor e/ou o endereço original do conteúdo, inserindo-os nos
campos que a Youmiam reserva com este propósito. Em caso de desrespeito, você reconhece ser
única e exclusivamente responsável pela violação dos direitos autorais, arcando com as
consequências nesta matéria. A Youmiam não poderá, em hipótese alguma, ser considerada
responsável por tal violação.

4.7. Por outro lado, fica expressamente informado que, considerando-se as características
intrínsecas da Internet, os dados transmitidos, particularmente o Seu Conteúdo, não são protegidos
contra os riscos de desvio, apropriação indébita e/ou pirataria, ações pelas quais nenhuma
responsabilidade poderá nos ser imputada. Cabe ao usuário, caso pertinente, tomar todas as
medidas apropriadas de tal modo a proteger estes dados.
Artigo 5 – Os Direitos de Propriedade Intelectual dos Outros Usuários

5.1. Outros usuários do Serviço (“Outros Usuários") poderão colocar conteúdo on-line em
conformidade com as presentes Condições. Você se compromete a não acessar o conteúdo dos
Outros Usuários por qualquer outra razão que não a sua utilização pessoal e não comercial.

5.2. Se você pretender fazer outro uso, particularmente o uso comercial, do conteúdo de Outro
Usuário, caber-lhe-á obter previamente deste último as autorizações necessárias.
Artigo 6 – Os Direitos de Propriedade Intelectual da Youmiam
6.1 O Serviço é de propriedade exclusiva da Youmiam. Nós lhe concedemos um direito gratuito,
pessoal, não exclusivo e intransferível de acesso e utilização do Serviço, desde que ressalvada a
sua aceitação e o respeito das presentes Condições.

6.2. Estando todo e qualquer outro direito expressamente excluído sem que haja o nosso
consentimento prévio por escrito. O conteúdo (distinto do Seu Conteúdo e do conteúdo dos Outros
Usuários) incluso ou acessível no e/ou através do Serviço, especialmente todo e qualquer texto,
gráfico, logotipo, nome, marca, designação, abas, funcionalidades, imagens, sons, dados,
fotografias e quaisquer materiais ou softwares (doravante simplesmente denominados “Conteúdo
Youmiam”), pertence exclusivamente à Youmiam ou aos seus licenciados, sendo protegido pelo
direito da propriedade intelectual e estando submetido à legislação e aos regulamentos aplicáveis
na matéria.

6.3. O usuário se compromete a não utilizar a denominação Youmiam ou as características da
marca como nome comercial, marca, serviço, logotipo, nome de domínio sem dispor da autorização
prévia e expressa da Youmiam. Você igualmente aceita não suprimir, ocultar ou alterar as menções
de direitos de propriedade (incluindo-se os direitos autorais e a marca registrada) contidas nos
serviços.

6.4. O Conteúdo Youmiam não deve em hipótese alguma ser objeto de download, cópia,
alteração, supressão, distribuição, transmissão, difusão, venda, locação, concessão ou exploração
(parcial ou integral), sejam quais forem os meios, sem que haja o consentimento expresso e por
escrito da Youmiam ou das suas licenciadas. Você aceita não utilizar ou explorar o Conteúdo
Youmiam para finalidades distintas que aquelas tratadas nas presentes Condições.

6.5. Você não dispõe de autorização para alterar, melhorar, editar, traduzir, decompilar,
desmembrar ou criar uma ou várias obra(s) derivada(s) do Conteúdo Youmiam (total ou
parcialmente), salvo se esta possibilidade lhe tiver expressamente sido concedida pela Youmiam
ou pelos proprietários deste(s) conteúdo(s), no âmbito de um acordo distinto em separado.

6.6. Você se compromete a não desrespeitar as disposições dos artigos 323-1 até 323-7 do
Código Penal, os quais reprimem a ingerência, a manutenção, o entrave ao devido funcionamento
e outras práticas penalmente repreensíveis e relativas a qualquer sistema de processamento
automatizado de dados.

Artigo 7 – Confidencialidade
7.1 Toda e qualquer informação que você comunicar à Youmiam estará submetida à nossa Carta
de confidencialidade e de proteção dados pessoais que rege a coleta e a utilização das suas
informações.
7.2. Ao acessar e/ou utilizar o Serviço, você estará consentindo a coleta e a utilização dessas
informações, tal como previsto em nossa Carta de confidencialidade e de proteção dados pessoais.
Artigo 8 - Sua Responsabilidade

8.1. Você é o único responsável pelo Seu Conteúdo publicado no Serviço, tendo em vista que a
Youmiam, em sua qualidade de hospedeira, no sentido das disposições da lei n° 2004-575 de 21
de junho de 2004, relativa à confiabilidade da economia digital, não desempenha papel ativo e não
exerce qualquer poder de controle e monitoramento com respeito ao Seu Conteúdo.

8.2. Você aceita ser o único responsável pelo controle dos resultados de pesquisas e por todo e
qualquer conteúdo encontrado no site Youmiam, especialmente no que diz respeito a ingredientes
perigosos para você, quer seja em razão de alergias, de crenças religiosas ou filosóficas, de
doença ou por qualquer outra razão.

8.3. Ao disponibilizar o Seu Conteúdo no Serviço, você se obriga a respeitar as disposições legais
e regulamentares em vigor. Caber-lhe-á, consequentemente, se assegurar que o Seu Conteúdo
não constitui violação dos direitos de propriedade intelectual de terceiros, prejuízo às pessoas e
desrespeito da sua privacidade ou perturbação à ordem pública e aos bons costumes, sob pena de
retirada do Seu Conteúdo ou até mesmo da desativação da sua conta.

8.4. Você se compromete igualmente a não aumentar nem tampouco a incitar terceiros a elevarem
artificialmente o número de visualizações, de impressões ou de cliques associados a qualquer
conteúdo do Serviço.

8.5. Você se compromete a indenizar e a isentar a Youmiam, seus diretores, administradores,
assalariados e agentes de toda e qualquer responsabilidade no tocante a quaisquer processos,
reclamações, acusações, litígios, demandas, riscos, danos, perdas, custos e despesas, incluindose mas sem se limitar, as custas processuais e contábeis razoáveis (especialmente as despesas
com defesas no âmbito de reclamações, de acusações ou ações impetradas por terceiros), que
estariam associadas ao acesso ou à utilização do Serviço, do Seu Conteúdo ou ao desrespeito por
você das presentes Condições.

Artigo 9 – Responsabilidade da Youmiam

9.1. Nós não somos legalmente compelidos a qualquer obrigação geral de monitoramento do
conteúdo veiculado ou armazenado no Serviço. As únicas obrigações inerentes à nossa qualidade
de hospedeiro concernem a luta contra os conteúdos manifestamente ilícitos, tão logo deles
tenhamos tomado efetivo conhecimento, e pela conservação dos seus dados para conexão.

9.2. Você aceita que o seu acesso ao Serviço seja ocasionalmente suspenso ou limitado para
possibilitar a realização de reparos, manutenção ou acréscimo de uma nova funcionalidade ou de
um novo serviço no Serviço.

9.3. Você aceita que a Youmiam não seja responsabilizada por todos e quaisquer perdas ou danos
que você vier eventualmente a sofrer em sites terceiros cujo acesso tenha ocorrido por meio dos
links presentes no Serviço.

9.4. A Youmiam é um serviço que possibilita o compartilhamento de receitas. A Youmiam não é
responsável pelas consequências nefastas à sua saúde ou por reações alérgicas resultantes do
consumo que você vier a fazer de ingredientes contidos em receitas exibidas no Youmiam ou em
qualquer site terceiro.

9.5. A Youmiam exime-se de toda responsabilidade, nos mais extensos limites legalmente
autorizados pela legislação aplicável, por todo e qualquer dano indireto, acessório, especial,
decorrente ou punitivo, ou por toda e qualquer redução de lucros ou de rendas, os quais não
tenham sido causados por falha a nós imputável, ou ainda por prejuízos comerciais (incluindo-se as
reduções de lucro ou de benefício, as perdas em contratos, no âmbito de economias esperadas, no
tocante a perdas de dados, de clientela ou em relação a despesas supérfluas), quer estes danos
sejam direta ou indiretamente sofridos. Exime-se igualmente à Youmiam a responsabilidade por
toda e qualquer perde de dados, de utilização, de clientela ou outras perdas intangíveis, resultantes
do seu acesso aos serviços ou da sua utilização, ou ainda da incapacidade de se dispor de acesso
aos serviços ou de utilizá-los, assim como por quaisquer comportamentos ou conteúdos de
terceiros nos serviços, incluindo-se mas sem limitações, toda e qualquer conduta difamatória,
ofensiva ou ilegal de outros usuários ou terceiros, ou ainda por conteúdos acessados através do
Serviço ou por todo acesso ou utilização ou alteração não autorizados dos seus conteúdos.

Artigo 10 – Procedimento para notificação de abusos

10.1. O usuário obriga-se a assinalar o quanto antes à Youmiam toda e qualquer utilização não
autorizadas da sua conta, por meio do envio de um e-mail ao seguinte endereço:
contact@youmiam.com

10.2. Se você considerar que os seus direitos foram violados (por ex.: utilização de um dos seus
direitos de propriedade intelectual sem a sua autorização), é possível solicitar um Formulário de
Notificação, entrando em contato conosco através do endereço: YOUMIAM – 2, Rue do Croissant,
75002 PARIS. Assim que recebermos o Formulário de Notificação completamente preenchido,
processaremos a sua solicitação e tomaremos, caso pertinente, as medidas adequadas,
especialmente no que se refere à retirada de toda e qualquer informação prejudicial.

10.3. Esta notificação poderá igualmente ser efetuada por correio, por meio de carta registrada
com aviso de recebimento, detalhando o conjunto das informações listadas no artigo 6-I-5° da lei
n°2004- 575 de 21 de junho de 2004, relativa à confiabilidade da economia digital.
Artigo 11 - Final da utilização dos serviços Youmiam

11.1 A Youmiam reserva-se o direito de impor um fim ao seu uso do Serviço, caso haja um
descumprimento das presentes Condições, mediante envio de um aviso prévio por escrito
endereçado ao endereço de e-mail associado à sua conta ou quando você tentar acessar a sua
conta.

11.2 Será possível rescindir o seu contrato com a Youmiam fechando a sua conta Youmiam.
ARTIGO 12 - Legislação aplicável

12.1. As presentes Condições são submetidas ao Direito Francês.
12.2. Pelas presentes, tanto você quanto nós aceitamos submeter quaisquer litígios ocasionados
pelas presentes Condições à competência exclusiva dos Tribunais parisienses.

