Isenção de responsabilidade:
Responsabilidade pelo conteúdo: o conteúdo de nossas páginas foi criado com todo o
cuidado. No entanto, não podemos garantir a integridade, a precisão e o estado atual do
conteúdo de nossas páginas. Como provedores de aplicação, somos responsáveis pelo
conteúdo destas páginas de acordo com a Lei n. 12.965/14 e Código Civil Brasileiro. De
acordo com a Lei n. 12.965/14, não somos obrigados, enquanto provedores de aplicação, a
monitorar informação transferida ou guardada externamente, nem a investigar
circunstâncias que poderão indiciar atividade ilegal. Obrigações de remoção ou bloqueio de
utilização de informações de acordo com os regulamentos gerais permanecem inalteradas.
Qualquer responsabilidade só será possível a partir do momento em que uma injustiça
concreta tiver sido encontrada. Quando descoberta, removeremos a informação
imediatamente.
Responsabilidade por links: Nossa oferta contém links para páginas web de terceiros e
não temos qualquer influência sobre seus conteúdos. Assim sendo, não podemos aceitar
qualquer responsabilidade por este conteúdo externo. O proprietário ou operador do site
relevante é responsável pelo conteúdo. Os sites com links vinculados foram verificados
quanto a possíveis violações regulamentares no momento em que os links foram incluídos
em nosso site. Não foi encontrado conteúdo ilícito no momento da inclusão. O controle
permanente do conteúdo destas páginas não é possível sem provas concretas de uma
violação regulamentar. Se descobertas, removeremos imediatamente os links em questão.
Direitos autorais
O conteúdo e os trabalhos destes sites, criados pelo operador do site relevante estão
sujeitos à Lei Brasileira de Direitos Autorais. A duplicação, o processamento, a distribuição
ou qualquer outra forma de utilização que extravase o âmbito da referida lei de direitos
autorais requerem prévia autorização por escrito de seu autor ou criador. Downloads ou
cópias deste site são apenas permitidos para uso privado e não-comercial. Se o conteúdo
deste site não for criado pelo operador, são observados os direitos de terceiros. O conteúdo
de terceiros está assinalado como tal. Ao notar uma violação da lei de direitos autorais, por
favor, nos informe. Qualquer conteúdo que possa constituir uma violação legal será
removido.
Proteção de dados
O uso de nossa página é normalmente possível sem deixar informações pessoais. Se for
coletada informação pessoal em nossas páginas (como nome, endereço ou e-mail), estes
são sempre informados voluntariamente. Estes dados não serão fornecidos a terceiros sem
sua autorização expressa.
Nós observamos que a transferência de dados na Internet (como comunicação por e-mail)
poderá ter lacunas de segurança. Não é possível uma proteção absoluta de dados por
terceiros. Os dados de contato obrigatórios informados na estrutura do cabeçalho não são
utilizados para enviar propagandas não solicitadas expressamente, esta prática não é
autorizada pela Winterhalter. Os operadores dos sites reservam o direito de tomar medidas
legais em caso de envio não solicitado de materiais de informação por spam.

Declaração de proteção de dados para uso de plugins de Facebook (botão
"Curtir")
Em nossas páginas, os plugins da rede social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo
Alto, CA 94304, EUA, estão integrados. Os plugins do Facebook são reconhecidos pelo
logotipo do Facebook ou pelo botão "curtir" na nossa página. Você pode encontrar uma
vista geral dos plugins do Facebook aqui: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Quando você visita nossa página, um plugin criará uma ligação direta entre seu browser e
o servidor do Facebook. O Facebook receberá a informação de que você visitou nossa
página com seu endereço IP. Se você clicar no botão "curtir", enquanto estiver conectado
ao Facebook, poderá estabelecer um link para o conteúdo de nossas páginas desde o seu
perfil de Facebook. Assim, o Facebook pode atribuir as visitas em nosso website à sua
conta de usuário. Notamos que, como fornecedor das páginas, não temos conhecimento do
conteúdo dos dados enviados, nem de seu uso por parte do Facebook. Você pode
encontrar mais informações na declaração de proteção de dados do Facebook em dede.facebook.com/policy.php
Se você não quiser que o Facebook possa atribuir sua visita a nossa página à sua conta de
usuário, faça logout de sua conta do Facebook.
Declaração da proteção de dados para uso de Google Analytics
Este website usa o Google Analytics, um serviço de análise web do Google Inc. ("Google").
O Google Analytics usa os chamados cookies, arquivos de texto salvos em seu computador
que permitem a análise do uso do website por você. As informações criadas pelo cookie
sobre seu uso do website são normalmente guardadas em um servidor do Google, nos
EUA.
Apenas em casos excepcionais o seu endereço IP completo será transferido para um
servidor do Google nos Estados Unidos e truncado. Em nome do operador deste site, o
Google irá utilizar esta informação com a finalidade de avaliar sua utilização do site,
compilando relatórios sobre a atividade no website e fornecendo outros serviços relativos à
atividade do operador do website. O endereço IP enviado de seu browser no âmbito da
Google Analytics não será adicionado a outros dados da Google. Você pode desativar os
cookies nas configurações do seu browser. Note, que neste caso, não poderá acessar a
todas as funções deste website. Você pode também parar a transferência e coleta de dados
do cookie e para os dados relacionados com seu uso do website (incluindo seu endereço
IP) para o Google, bem como o processamento desses dados, fazendo o download do
seguinte plugin no link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Declaração da proteção de dados para uso de Google Adsense
Este website usa o Google AdSense, um serviço para conectar propagandas da Google Inc.
("Google"). O Google AdSense usa os chamados cookies, arquivos de texto salvados em
seu computador que permitem a análise do uso do website por você. O Google AdSense
também usa os chamados Web Beacons (gráficos invisíveis). Através dos Web Beacons,
informação como o tráfego de visitantes nestes sites pode ser analisada.
A informação criada por cookies e web beacons sobre o uso deste website (incluindo seu
endereço IP) e o fornecimento de formatos de propaganda serão transferidos para o
servidor do Google nos EUA e guardados. Esta informação pode ser transferida pela Google

para os parceiros contratuais da Google. A Google não associará o seu endereço IP aos
dados guardados por você.
Você pode desativar os cookies nas configurações do browser. Note, que neste caso, não
poderá acessar a todas as funções deste website. Ao usar este website, você declara que
concorda com o processamento dos dados coletados sobre você pela Google da forma
descrita anteriormente e para o fim acima mencionado.
Uso da informação coletada: além do uso previsto acima mencionado, as informações
fornecidas por você serão usadas de acordo com os termos de proteção de dados
aplicáveis da Google. A Google poderá publicar estatísticas resumidas sobre as atividades
+1 do usuário ou fornecer as mesmas a usuários e parceiros, como editores, partes
interessadas ou websites associados.

