Termos de Utilização do Model Home
Última modificação: 12 de julho de 2016
Bemvindo ao Model Home!
Estamos gratos por você utilizar os nossos p
rodutos
e serviços. A Plataforma é fornecida
pela S. & S. Tecnologia em Internet LTDA, Brasil. Ao utilizar os nossos Serviços você aceita
os presentes Termos de Utilização. Leiaos atentamente.
Utilização dos nossos Serviços
Não utilize indevidamente os nossos 
Serviços
. Não interfira com os nossos S
erviços
, nem
tente acessar os mesmos através de outros métodos que não a interface que fornecemos.
Você pode utilizar os nossos 
Serviços 
apenas nos termos permitidos pelo ordenamento
legal brasileiro. Podemos suspender ou deixar de fornecer os S
erviços 
a v
ocê,
caso 
você
não respeite os nossos termos ou políticas de utilização ou se estivermos investigando uma
possível conduta imprópria.
A utilização dos nossos Serviços não confere ao usuário quaisquer direitos de propriedade
intelectual sobre os nossos Serviços ou o conteúdo da Plataforma. Os presentes termos de
utilização não concedem o direito de utilizar nenhuma das marcas ou logotipos usados nos
nossos Serviços. O usuário não deverá remover, ocultar ou alterar qualquer aviso legal
apresentado nos nossos Serviços ou juntamente com os mesmos.
Os nossos Serviços apresentamos conteúdos que não pertencem à Model Home. Estes
conteúdos são da inteira responsabilidade do usuário que os disponibiliza. Poderemos
avaliar o conteúdo para determinar se é ilegal ou se viola as nossas políticas e poderemos
remover ou recusar apresentar conteúdo que, de uma forma razoável, considerarmos que
viola as nossas políticas ou a lei. Não obstante, isso não significa necessariamente que
avaliamos o conteúdo, pelo que não deve partir do princípio de que o fazemos.
Poderemos enviarlhe anúncios de serviços, mensagens administrativas e outras
informações relacionados com a sua utilização dos Serviços.
Alguns dos nossos Serviços estão disponíveis em dispositivos móveis. Não utilize estes
Serviços de forma a que constituam uma distração e o impeçam de obedecer às leis de
trânsito e de segurança.
A sua Conta Model Home
Para utilizar alguns dos nossos Serviços, é possível que seja necessário ter uma Conta
Model Home. A Conta Model Home pode ser criada pelo próprio usuário ou pode serlhe
criada por um terceiro. Se estiver a utilizar uma Conta Model Home que lhe foi atribuída por
um terceiro, poderão aplicarse termos de utilização distintos ou adicionais e o seu
administrador pode conseguir acessar à sua conta ou desativála.

Para proteger a sua Conta Model Home, mantenha a sua senha confidencial. Tente não
reutilizar a senha da sua Conta Model Home em aplicações de terceiros. Se tiver
conhecimento de qualquer utilização não autorizada da sua senha ou da sua Conta Model
Home entre em contato conosco imediatamente.
Privacidade e Proteção de Direitos de Autor
As políticas de privacidade do Model Home explicam como tratamos os seus dados
pessoais e protegemos a sua privacidade quando utiliza os nossos Serviços. Ao utilizar os
nossos Serviços, o usuário aceita que a Model Home pode utilizar esses dados de acordo
com as respectivas políticas de privacidade.
Providenciamos informações para ajudar os detentores de direitos de autor a gerir a
respectiva propriedade intelectual. Se acha que alguém está a violar os seus direitos de
autor você pode notificarnos.
O seu Conteúdo nos nossos Serviços
Alguns dos nossos serviços permitem ao usuário carregar, submeter, armazenar, enviar ou
receber conteúdo. O usuário mantém a propriedade de todos os direitos de propriedade
intelectual que detenha sobre o referido conteúdo. Em suma, o que lhe pertence continuará
a pertencerlhe.
Quando carrega,submete, armazena, envia ou recebe conteúdo para ou através dos nossos
Serviços, está a conceder à Model Home (e àqueles com quem trabalhamos) uma licença
para utilizar, alojar, armazenar, reproduzir, modificar, criar trabalhos derivados (como os
decorrentes de traduções, adaptações ou outras alterações que efetuarmos para que o
conteúdo funcione melhor com os nossos Serviços), comunicar, publicar, executar e
apresentar publicamente, bem como distribuir o referido conteúdo. Os direitos que o usuário
concede ao abrigo desta licença serão utilizados apenas para operar, promover e
aperfeiçoar os nossos Serviços, assim como desenvolver novos serviços. Esta licença
permanece em vigor mesmo que o usuário deixe de utilizar os nossos Serviços. Alguns
Serviços podem disponibilizar ao usuário formas de acesso e remoção de conteúdo que
tenha sido fornecido a esse Serviço. Além disso, em alguns dos nossos Serviços, existem
termos e definições que restringem o âmbito da utilização que fazemos do conteúdo
enviado para esses Serviços. Certifiquese de que possui os direitos necessários relativos a
qualquer conteúdo que envia para os nossos Serviços.
Os nossos sistemas automatizados analizam o seu conteúdo (incluindo emails) para lhe
fornecer funcionalidades do produto pessoalmente relevantes, como resultados de pesquisa
personalizados, anúncios adaptados às necessidades e detenção de spam e software
maligno. Esta análise ocorre quando o conteúdo é enviado, recebido e quando é
armazenado.

Se tiver uma Conta Model Home, poderemos apresentar o seu nome e a sua fotografia do
Perfil, assim como as ações realizadas no Model Home ou em aplicações de terceiros
associadas à sua Conta Model Home (como "Amei", críticas escritas e comentários
publicados) nos nossos Serviços, incluindo a apresentação destas informações em
anúncios e outros contextos comerciais. Respeitaremos as suas escolhas para limitar as
definições de partilha ou de visibilidade da sua Conta Model Home.
Você pode encontrar mais informações acerca da forma como a Model Home utiliza e
armazena conteúdos na política de privacidade ou nos termos de utilização adicionais para
determinados Serviços. Se enviar comentários ou sugestões acerca dos nossos Serviços,
poderemos utilizálos sem assumir qualquer obrigação perante si.
Acerca do Software nos nossos Serviços
Quando um Serviço requer ou inclui software transferível, este software pode ser atualizado
automaticamente no aparelho do usuário, assim que a nova versão ou funcionalidade esteja
disponível. Alguns Serviços poderão permitir que o usuário ajuste as definições da
atualização automática.
A Model Home concede ao usuário uma licença de uso, intransmissível, não exclusiva e
isenta de royalties para utilizar o software que lhe é fornecido pelo Model Home como parte
dos Serviços. Esta licença tem como único objetivo permitir a utilização e usufruto dos
benefícios dos Serviços tal como são fornecidos pelo Model Home, da forma que é
permitido pelos presentes termos de utilização. O usuário não pode copiar, modificar,
distribuir, vender ou alugar qualquer parte dos nossos Serviços ou do software neles
incluído, nem utilizar engenharia reversa ou tentar extrair o código fonte do software, salvo
se estas restrições forem proibidas por lei ou se o usuário tiver o nosso consentimento por
escrito.
Modificação e Rescisão dos Serviços
Estamos constantemente a alterar e a melhorar os nossos Serviços. Podemos adicionar ou
remover funcionalidades ou características, bem como suspender ou parar totalmente um
Serviço.
O usuário pode deixar de utilizar os Serviços a qualquer momento, embora tenhamos pena
de o ver partir. O Model Home pode ainda deixar de fornecer os Serviços ao usuário ou
adicionar ou criar novos limites aos Serviços em qualquer momento.
Acreditamos que os seus dados lhe pertencem e que preservar o acesso a esses dados é
importante. Caso descontinuemos um Serviço, sempre que possível, avisaremos os
usuários com uma antecedência razoável e darlhesemos a possibilidade de obterem
informações fora desse Serviço.
Garantias e Exclusão de Responsabilidade

Fornecemos os nossos Serviços com um nível comercialmente razoável de competência e
cuidado e esperamos que o usuário se sinta satisfeito ao utilizálos. No entanto, existem
determinadas coisas que não prometemos em relação aos nossos Serviços.
SALVO SE EXPRESSAMENTE DEFINIDO NOS PRESENTES TERMOS DE UTILIZAÇÃO
OU NOS TERMOS DE UTILIZAÇÃO ADICIONAIS, NEM O MODEL HOME NEM OS SEUS
FORNECEDORES OU DISTRIBUIDORES FAZEM QUALQUER PROMESSA ESPECÍFICA
ACERCA DOS SERVIÇOS. POR EXEMPLO, NÃO NOS COMPROMETEMOS QUANTO
AOS CONTEÚDOS DOS SERVIÇOS, À FUNÇÃO ESPECÍFICA DOS SERVIÇOS, À
CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE OU CAPACIDADE DOS MESMOS DE
SATISFAZEREM AS NECESSIDADES DO USUÁRIO. FORNECEMOS OS SERVIÇOS TAL
COMO ESTÃO.
ALGUMAS JURISDIÇÕES OBRIGAM A FORNECER DETERMINADAS GARANTIAS,
COMO A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM
ESPECÍFICO E A NÃO INFRACÇÃO. NA MEDIDA EM QUE TAL SEJA PERMITIDO POR
LEI, EXCLUÍMOS TODAS AS GARANTIAS.
Responsabilidade pelos nossos Serviços
NOS CASOS EM QUE TAL SEJA PERMITIDO POR LEI, O MODEL HOME E OS
FORNECEDORES E DISTRIBUIDORES DO MODEL HOME NÃO SE RESPONSABILIZAM
PELA PERDA DE LUCROS, RECEITAS OU DADOS, PERDAS FINANCEIRAS OU DANOS
INDIRETOS, ESPECIAIS, DERIVADOS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS.
NA MEDIDA EM QUE TAL SEJA PERMITIDO POR LEI, A RESPONSABILIDADE TOTAL
DO MODEL HOME E DOS SEUS FORNECEDORES E DISTRIBUIDORES POR
QUALQUER QUEIXA AO ABRIGO DOS PRESENTES TERMOS DE UTILIZAÇÃO,
INCLUINDO POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, ESTÁ LIMITADA AO VALOR
QUE O USUÁRIO PAGOU PARA UTILIZAR OS SERVIÇOS (OU, SE OPTARMOS POR
TAL, AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS NOVAMENTE).
EM TODOS OS CASOS, O MODEL HOME E OS SEUS FORNECEDORES E
DISTRIBUIDORES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PERDA OU DANO
QUE NÃO SEJA RAZOAVELMENTE PREVISÍVEL.
Utilização dos nossos Serviços por empresas
Se os nossos Serviços estiverem a ser usados por ou em nome de uma empresa, esta terá
de aceitar os presentes termos de utilização. Comprometese a isentar e a indenizar o
Model Home e as suas filiais, representantes, agentes e funcionários de quaisquer queixas,
processos ou ações resultantes de ou relacionados com a utilização dos Serviços ou a
violação dos presentes termos de utilização, incluindo quaisquer responsabilidades ou
despesas resultantes de queixas, perdas, danos, processos, ações judiciais, custas e
honorários de advogados.

Acerca dos presentes Termos de Utilização
Poderemos modificar estes termos de utilização ou quaisquer termos de utilização
adicionais que se apliquem a um Serviço para, por exemplo, refletir alterações à lei ou aos
nossos Serviços. O usuário deverá consultar os termos de utilização regularmente. Os
avisos de modificação dos presentes termos de utilização serão publicados nesta página.
Os avisos relativos à modificação dos termos de utilização adicionais serão publicados nos
respetivos Serviços. As alterações não serão de aplicação retroativa e não entrarão em
vigor num período inferior a catorze dias após a sua publicação. Contudo, as alterações
relativas a novas funcionalidades de um Serviço ou as alterações efetuadas por motivos
legais entrarão imediatamente em vigor. Caso o usuário não aceite os termos de utilização
modificados de um Serviço, deverá deixar de o utilizar.
Em caso de conflito entre os presentes termos de utilização e os termos de utilização
adicionais, estes últimos prevalecem sobre os primeiros.
Os presentes termos de utilização controlam o relacionamento entre o Model Home e o
usuário, não criando quaisquer direitos a terceiros.
Se o usuário não respeitar os presentes termos de utilização e o Model Home não tomar
medidas de imediato, tal não implica qualquer desistência por parte do Model Home de
quaisquer direitos que lhe assistam (como, por exemplo, o de tomar medidas no futuro).
Caso se venha a concluir que um determinado termo de utilização não é exequível, tal não
afetará os restantes termos.
Para dirimir qualquer litígio decorrente de ou relacionado com os presentes termos de
utilização ou os Serviços, aplicamse o ordenamento jurídico brasileiro, com exclusão das
normas sobre conflito de leis aplicáveis. Todas as queixas emergentes ou relacionadas com
os presentes termos de utilização ou os Serviços prestados serão resolvidas
exclusivamente na Comarca de Marília (SP) e o usuário e o Model Home aceita a jurisdição
pessoal dos referidos tribunais.
Para obter informações sobre como contatar o Model Home, viste a nossa página de
contato.
Política de Privacidade
Última modificação: 12 de julho de 2016
Os nossos serviços podem ser utilizados de muitas formas diferentes – para pesquisar e
partilhar informações, comunicar com outras pessoas ou criar novos conteúdos. Quando
partilha informações conosco, por exemplo, ao criar uma Conta Model Home, dá 
nos a
possibilidade de melhorar ainda mais esses serviços, de modo a apresentar anúncios e
resultados de pesquisa mais relevantes, para o ajudar a estabelecer contato com as
pessoas e a tornar a partilha com os outros mais fácil e rápida. À medida que utiliza os

nossos serviços, queremos que esteja perfeitamente ciente da forma como utilizamos as
informações e dos meios de que dispõe para proteger a sua privacidade.
A nossa Política de Privacidade explica:
●
●
●

Que informações recolhemos e porque o fazemos.
Como utilizamos essas informações.
As opções que disponibilizamos, incluindo como aceder e atualizar informações.

Tentamos manter o processo o mais simplificado possível, mas, se não estiver familiarizado
com termos como cookies, endereços IP, etiquetas de pixels e navegadores, leia primeiro a
explicação dessas palavras 
chave. O Model Home preza a sua privacidade, por isso, quer
seja um usuário recente ou de longa data, dedique algum tempo a conhecer as nossas
práticas e, se tiver dúvidas, contate
nos.
Informações que recolhemos
Recolhemos informações para prestar melhores serviços a todos os nossos usuários, desde
perceber parâmetros básicos, como o idioma que o usuário fala, até condições mais
complexas, como os anúncios que considera mais úteis, as pessoas mais importantes para
o usuário online ou os vídeos que lhe podem interessar.
Recolhemos informações das seguintes formas:
Informações fornecidas pelo usuário. Por exemplo, muitos dos nossos serviços requerem
que se inscreva numa Conta Model Home. Aquando da inscrição, solicitamos informações
pessoais, como o nome, o endereço de email, o número de telefone ou o cartão de crédito,
para armazenar com a sua conta. Para que o usuário possa tirar o máximo partido das
funcionalidades de partilha que disponibilizamos, podemos solicitar
lhe que crie um Perfil do
Model Home publicamente visível, que pode incluir o seu nome e a foto.
As informações que recolhemos da sua utilização dos nossos serviços. Recolhemos
informações acerca dos serviços que utiliza e da forma como os utiliza, vê e interage com
os nossos anúncios e os nossos conteúdos. Estas informações incluem:
Informações do dispositivo.
Recolhemos informações específicas do dispositivo (como o
seu modelo de hardware, a versão do sistema operativo, os identificadores de dispositivo
exclusivo, bem como informações da rede móvel, incluindo o número do telemóvel). A
Model Home pode associar os identificadores do dispositivo ou o número do telemóvel à
respetiva Conta Model Home.
Informações de registo
. Quando utiliza os nossos serviços ou vê conteúdos fornecidos
pelo Model Home, recolhemos e armazenamos automaticamente algumas informações em
registos do servidor. Isto inclui:
●

detalhes sobre como são utilizados os serviços, tais como consultas de pesquisa.

●

●
●

●

informações de registo telefônico, tais como o número de telemóvel do usuário, o
n
úmero do destinatário da chamada, números de encaminhamento, hora e data das
chamadas, duração das chamadas, informações de encaminhamento de SMS e
tipos de chamadas.
Endereço IP.
informações de eventos do aparelho, tais como falhas, atividades do sistema,
definições de hardware, tipo de navegador, idioma do navegador, data e hora do
pedido e URL de referência.
cookies que podem identificar de forma exclusiva o navegador ou a Conta Model
Home do usuário.

Informações de localização.
Quando utiliza serviços Model Home, podemos recolher e
processar informações acerca da sua localização atual. Utilizamos várias tecnologias para
determinar a localização, incluindo o endereço IP, o GPS e outros sensores que podem, por
exemplo, fornecer informações à Model Home sobre dispositivos nas proximidades, pontos
de acesso Wi
Fi e torres de redes móveis.
Números de aplicações exclusivos. A
lguns serviços incluem um número de aplicação
exclusivo. Este número e as informações acerca da instalação (por exemplo, o tipo de
sistema operativo e o número da versão da aplicação) poderão ser enviados para o Model
Home quando o serviço é instalado ou desinstalado ou quando o serviço contata
periodicamente os nossos servidores, por exemplo, para efetuar atualizações automáticas.
Armazenamento local. 
Poderemos recolher e armazenar informações (incluindo dados
pessoais) localmente no dispositivo do usuário através de mecanismos como o
armazenamento Web do navegador (incluindo HTML 5) e caches de dados de aplicações.
Cookies e tecnologias semelhantes. 
O Model Home e os respetivos parceiros utilizam
várias tecnologias para recolher e armazenar informações quando o usuário visita um
serviço Model Home e isto pode incluir a utilização de cookies ou tecnologias semelhantes
para identificar o respetivo navegador ou dispositivo. O Model Home utiliza igualmente estas
tecnologias para recolher e armazenar informações quando o usuário interage com serviços
disponibilizados aos respetivos parceiros, como serviços de publicidade ou funcionalidades
Model Home que podem surgir noutros sites. O nosso produto Model Home Analytics ajuda
as empresas e os proprietários de sites a analisarem o tráfego para os respetivos Websites
e aplicações. Quando utilizado em conjunto com serviços de publicidade como aqueles que
utilizam o cookie DoubleClick, as informações do Model Home Analytics são associadas
pelo cliente do Model Home Analytics ou pelo Model Home, através de tecnologia Model
Home, a informações acerca de visitas a vários sites.
As informações que recolhemos quando tem sessão iniciada no Model Home, para além
das informações sobre si que obtemos de parceiros, podem ser associadas à sua Conta
Model Home. O Model Home trata todas as informações associadas à Conta Model Home
como informações pessoais. Para mais informações sobre como pode aceder, gerir ou
eliminar as informações associadas à sua Conta Model Home, consulte a secção
Transparência e escolha desta política.

Como utilizamos as informações que recolhemos
Utilizamos as informações que recolhemos a partir de todos os nossos serviços para
disponibilizar, manter, proteger e melhorar esses serviços e desenvolver novos serviços,
bem como para proteger o Model Home e os seus usuários. Utilizamos igualmente estas
informações para oferecer conteúdo personalizado ao apresentar, por exemplo, anúncios e
resultados da pesquisa mais relevantes.
Poderemos usar o nome indicado no Perfil do Model Home do usuário em todos os serviços
que oferecemos que requerem uma Conta Model Home. Além disso, poderemos substituir
nomes anteriormente associados à Conta Model Home de um usuário, de modo a que este
seja representado de forma consistente em todos os nossos serviços. Se houver outras
pessoas que já tenham o e
mail desse usuário ou outras informações que o identifiquem,
poderemos mostrar
lhes as informações publicamente visíveis do Perfil da Model Home,
como o nome e a fotografia.
Quando você contata o Model Home, mantemos registo das suas comunicações para
ajudar a resolver quaisquer problemas com que se possa estar a deparar. Podemos utilizar
o seu endereço de email para lhe enviar informações acerca dos nossos serviços,
comunicando
lhe, por exemplo, alterações ou melhorias futuras.
Utilizamos informações recolhidas de cookies e de outras tecnologias como etiquetas de
píxeis para melhorar a experiência de usuário e a qualidade global dos nossos serviços. Um
dos produtos que utilizamos para implementar isto nos nossos próprios serviços é o Model
Home Analytics. Por exemplo, ao guardar as preferências de idioma de um usuário,
podemos apresentar
lhe os nossos serviços no idioma que prefere. Quando apresentamos
anúncios personalizados, não associamos um identificador proveniente de cookies ou de
tecnologias semelhantes a categorias sensíveis, como as baseadas na raça, na religião, na
orientação sexual ou na saúde.
Os nossos sistemas automatizados analisam o seu conteúdo (incluindo emails) para lhe
fornecer funcionalidades personalizadas relevantes do produto, como resultados da
pesquisa personalizados, anúncios adaptados às suas necessidades e detecção de spam e
programas maliciosos.
Podemos combinar informações pessoais de um serviço com informações, incluindo
informações pessoais, de outros serviços Model Home (por exemplo, para facilitar a partilha
de itens com pessoas que conheça). Consoante as definições da sua conta, a sua atividade
noutros sites e aplicações pode ser associada às suas informações pessoais para melhorar
os serviços Model Home e os anúncios publicados pela mesma.
Solicitaremos o consentimento do usuário antes de utilizarmos informações para outros fins
para além dos previstos na presente Política de Privacidade.

A Model Home processa informações pessoais nos servidores da empresa em vários
países de todo o mundo. Poderemos processar informações pessoais de um usuário num
servidor localizado fora do país de residência.
Informações partilhadas pelo usuário
Muitos dos nossos serviços permitem ao usuário partilhar informações com outras pessoas.
É necessário não esquecer que, ao partilhar informações publicamente, essas informações
poderão ser indexadas por motores de pesquisa, incluindo o Model Home. Os nossos
serviços disponibilizam diferentes opções de partilha e remoção de conteúdo.
Acesso e atualização de informações pessoais do usuário
Sempre que utilizar os nossos serviços, pretendemos que tenha acesso às suas
informações pessoais. Trabalhamos no sentido de, no caso de essas informações não
estarem corretas, proporcionarmos ao usuário formas de as atualizar ou eliminar, a menos
que precisemos de as manter para fins comerciais legítimos ou judiciais. Quando um
usuário atualiza informações pessoais, poderemos solicitar
lhe que confirme a sua
identidade antes de processarmos o seu pedido.
Poderemos recusar pedidos demasiado repetitivos, que exijam um esforço técnico
desproporcionado (por exemplo, desenvolver um novo sistema ou alterar radicalmente uma
prática existente), que prejudiquem a privacidade de terceiros ou que sejam extremamente
difíceis de concretizar (por exemplo, pedidos relativos a informações armazenadas em
sistemas de cópia de segurança).
Nos casos em que nos seja possível fornecer acesso a informações e efetuar correções, o
faremos gratuitamente, salvo se tal exigir um esforço desproporcionado. Pretendemos
manter os nossos serviços de forma a proteger as informações de destruição acidental ou
maliciosa. Nesta conformidade, depois de o usuário eliminar informações dos nossos
serviços, poderemos não eliminar de imediato as cópias residuais dos nossos servidores
ativos e poderemos não remover as informações dos nossos sistemas de cópia de
segurança.
Informações que partilhamos
Não partilhamos informações pessoais com empresas, entidades e indivíduos externos à
Model Home, exceto 
com o consentimento do usuário. P
artilharemos informações
pessoais com empresas, organizações e indivíduos externos ao Model Home se tivermos o
consentimento do usuário para o fazer. Solicitamos o consentimento expresso para a
partilha de qualquer informação pessoal sensível.
Para processamento externo
Fornecemos informações pessoais às nossas filiais ou outras empresas ou pessoas
fidedignas para efeitos de processamento, com base nas nossas instruções e em

conformidade com a nossa Política de Privacidade e quaisquer outras medidas de
segurança e confidencialidade aplicáveis.
Por motivos legais
Partilharemos informações com empresas, organizações ou indivíduos externos ao Model
Home se acreditarmos de boa fé que o acesso, a utilização e a preservação ou divulgação
dessas informações é razoavelmente necessária para:
●
●
●
●

cumprir qualquer lei, regulamento, processo legal ou pedido executório de
organismo ou de entidade do Estado aplicável.
executar os Termos de Utilização, incluindo a investigação de potenciais violações
dos mesmos.
detetar, impedir ou de outra forma, resolver problemas técnicos, de fraude ou
segurança.
proteger contra danos os direitos, a propriedade ou a segurança do Model Home,
dos seus usuários ou do público, nos termos exigidos ou permitidos por lei.

Podemos partilhar informações que não contenham dados de identificação pessoal
publicamente e com os nossos parceiros, como publicadores, anunciantes ou sites
associados. Por exemplo, podemos partilhar informações publicamente para mostrar
tendências em relação à utilização geral dos nossos serviços.
Se o Model Home se envolver num processo de fusão, aquisição ou vendas de ativos,
continuaremos a garantir a confidencialidade de todas as informações pessoais e
notificaremos os usuários afetados antes das informações pessoais serem transferidas ou
ficarem sujeitas a uma política de privacidade diferente.
Segurança das informações
Trabalhamos arduamente no sentido de proteger o Model Home e os nossos usuários de
acesso não autorizado a ou alteração, divulgação ou destruição não autorizadas de
informações que se encontram na nossa posse. Concretamente:
●
●

●

Encriptamos muitos dos nossos serviços utilizando SSL.
Revemos a nossas práticas de recolha, processamento e armazenamento de
informações, incluindo medidas de segurança físicas, para proteger contra acesso
não autorizado aos sistemas
Restringimos o acesso a informações pessoais a funcionários, contratantes e
agentes do Model Home que precisam saber essas informações para efeitos de
processamento e que estão sujeitos a obrigações estritas de confidencialidade
contratual, podendo ser objeto de processo disciplinar ou rescisão contratual em
caso de incumprimento das referidas obrigações.

Quando é aplicável esta Política de Privacidade

A nossa Política de Privacidade aplica
se a todos os serviços fornecidos pela Model Home 
e

respetivos afiliados, bem como serviços fornecidos pelo Model Home em dispositivos
Android e serviços fornecidos noutros sites (como os nossos serviços de publicidade), mas
exclui os serviços que tenham Políticas de Privacidade separadas que não integrem esta
Política de Privacidade.
A nossa Política de Privacidade não se aplica a serviços disponibilizados por outras
empresas ou indivíduos, incluindo produtos ou Web sites que possam ser apresentados nos
resultados de pesquisa, Web sites que possam incluir serviços Model Home ou outros Web
sites com links a partir dos nossos serviços. A nossa Política de Privacidade não abrange as
práticas relativas a informações de outras empresas e organizações que anunciam os
nossos serviços e que poderão utilizar cookies, etiquetas de pixels e outras tecnologias para
publicar e disponibilizar anúncios relevantes.
Conformidade e cooperação com as autoridades regulamentares
Avaliamos regularmente a nossa conformidade com a nossa Política de Privacidade.
Aderimos ainda a vários enquadramentos de autorregulamentação. Quando recebemos
queixas formais por escrito, entramos em contato com o queixoso para dar seguimento ao
processo. Colaboramos com as autoridades regulamentares competentes, incluindo as
autoridades locais de proteção de dados, para resolução de quaisquer queixas relativas a
transferência de dados pessoais que não consigamos resolver diretamente com os nossos
usuários.
Alterações
A nossa Política de Privacidade pode ser alterada periodicamente. Não reduziremos os
direitos que adquiriu ao abrigo da presente Política de Privacidade sem o seu expresso
consentimento. Qualquer alteração à política de privacidade será publicada nesta página e,
se as alterações forem significativas, providenciaremos um aviso mais destacado (incluindo,
para determinados serviços, notificação por e
mail de alterações à política de privacidade).
Manteremos igualmente versões anteriores desta Política de Privacidade num arquivo para
consulta.

