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Termos de Uso 

 

Ao acessar o site www.funchalnegocios.com.br e ou utilizar nossas funcionalidades, o usuário concorda 
com os termos, leis e regulamentações aplicáveis, e concorda que é responsável pelo cumprimento 
das leis. Caso você não concorde, deverá descontinuar o acesso ou  utilização deste site. 

Os materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais 
aplicáveis. 

 

Uso e Funcionalidades do Site 

O site foi disponibilizado para apresentar informações institucionais, áreas de atuação, serviços, blog, 
localização e contatos. Para a funcionalidade de contato haverá coleta, tratamento, armazenamento 
dos dados do usuário, respeitando as leis vigentes. 

Esta disponibilização, não uma transferência de título e, você não pode:  

o modificar ou copiar os materiais;  
o usar os materiais para qualquer finalidade comercial ou para exibição pública (comercial ou 

não comercial);  
o tentar descompilar ou fazer engenharia reversa de qualquer software contido no site;  
o remover quaisquer direitos autorais ou outras notações de propriedade dos materiais; ou  
o transferir os materiais para outra pessoa ou 'espelhe' os materiais em qualquer outro servidor. 

 

Privacidade do Dados Pessoais 

Disponibilizamos em nosso site a Política de Privacidade (clique aqui) a qual está relacionado com este 
Termo de Uso. 

 

Segurança da Informação 

Utilizamos as melhores práticas de segurança disponíveis atualmente, visando garantir a 
confidencialidade e a integridade das informações. 

 

Links externos 

Em nosso site poderão conter alguns links de terceiros. Ao clicar nestes links, você será redirecionado 
e poderá haver outros Termos de Uso, que é responsabilidade do usuário consultar e conhecer. 
Portanto, não possuímos qualquer responsabilidade ou obrigação quanto a Termos de terceiros.   

 

Política 

Este termo de uso poderá ser alterado a qualquer momento, razão pela qual é fundamental a revisão 
regular por parte do titular. 

 

http://www.funchalnegocios.com.br/
https://uploads-ssl.webflow.com/5f24235f84489d3dbd1c838f/612928c2df969c8107c34230_Politica%20de%20Privacidade%20Funchal.pdf

