» Aviso legal e proteção de dados «
Copyright
 odos os arquivos de textos, imagens, gráficos, áudio e vídeo usados pelo site da EQS Group AG estão sujeitos a
T
copyright e outras leis de proteção à propriedade intelectual. Eles são apenas para uso da empresa e não devem ser
copiados, seja para objetivos de negócios ou para a transmissão a terceiros. Também não devem ser modificados e
usados em outro website. Os direitos de uso de qualquer dado publicado pela EQS Group AG pertencem unicamente a
EQS Group AG. Gráficos, textos, logos, fotos e outros dados requerem uma autorização prévia da EQS Group AG antes
de serem baixadas, reproduzidas, copiadas, transferidas, publicadas, transmitidas ou utilizadas em quaisquer outros
meios. Podem conter também imagens no site da EQS Group AG que estão sujeitas a copyright de seus provedores.

Disclaimer
 EQS Group AG não assume responsabilidade pelo conteúdo das informações fornecidas. Todas as reivindicações de
A
responsabilidade contra a EQS Group AG, que se referem a danos materiais ou não materiais, e que podem ser causadas
pelo uso ou não uso das informações fornecidas ou, respectivamente, pelo uso de qualquer informação incorreta ou
incompleta, geralmente são excluídas, a menos que em casos de negligência intencional e explícita (com obrigações
cardinais, mesmo para pequenas negligências) por parte da EQS Group AG. Portanto a EQS Group AG não deve ser
responsabilizada por nenhuma perda ou dano relacionado a vírus de computador quando os usuários fizerem acessos
ou download de dados deste website. Esse disclaimer deve ser acrescentado como parte da oferta de internet da EQS
Group AG.

Validade legal deste disclaimer
 sse disclaimer deve ser acrescentado como parte da oferta de internet da qual o usuário foi encaminhado. Se as partes
E
ou formulações individuais deste texto não forem ou não forem completamente conformes com o status legal aplicável,
as partes restantes do documento não serão afetadas por isso em seu conteúdo e validade.

Termos e condições
 odos os serviços apresentados neste website são serviços oferecidos pela EQS Group AG. O conteúdo das plataformas
T
de notícias é meramente para fins editoriais e informações individuais do usuário. O armazenamento em bancos de
dados e qualquer transmissão a terceiros, seja parcial ou para uso comercial só é permitido com uma autorização por
escrito da EQS Group AG. Nossos termos e condições gerais também devem ser aplicados. Se o usuário deseja encaminhar, salvar ou utilizar comercialmente quaisquer conteúdos sobre os serviços da EQS Group AG, favor contatar nossa
central de vendas de informações pelo telefone: +49-89-2102-980.

Proteção de marca registrada
 s marcas figurativas “EquityStory.com” e “IR.COCKPIT” são marcas registradas e protegidas. Todas as marcas registA
radas nomeadas nas ofertas de internet e, onde aplicáveis, estas protegidas por terceiros, estão sujeitas sem restrições
as provisões legais dos respectivos direitos válidos da identificação/marca registrada protegida e os direitos de posse
dos respectivos donos registrados. O fato que a marca registrada ser meramente nomeada não implica que a marca
registrada não está protegida por direitos de terceiros!

Links para websites de terceiros
 osso website pode conter referências a websites de terceiros, que podem ser de interesse aos usuários da “eqs.com”. A
N
EQS Group AG declara por meio deste explicitamente que no momento de introdução do link, nenhum conteúdo ilegal
ou ameaçador foi detectado nas páginas mencionadas. A EQS Group AG não deve ter influência por nenhuma parte no
conteúdo ou design das páginas mencionadas. Portanto, a EQS Group AG se desassocia explicitamente por meio deste
de quaisquer conteúdos atuais e conteúdos modificados em uma data posterior e não assume nenhuma responsabilidade pelos mesmos. EQS Group AG não é responsável pelo conteúdo de terceiros ou pelo conteúdo de qualquer site
mencionado que esteja além de nosso próprio website. A EQS Group não assume nenhuma responsabilidade pela relevância, coerência e veracidade das informações fornecidas.

Mudanças nos termos de uso
 EQS Group AG reserva o direito de modificar os termos de uso atuais a qualquer momento sem nenhum tipo de aviso
A
prévio. Se partes ou formulações individuais deste texto não, não mais ou não completamente acordar com o status
legal aplicável; as outras partes restantes do documento não devem ser afetadas por este em seus conteúdos e validade.

Aviso de proteção de dados
 proteção de seus dados pessoais e privacidade é de grande importância para a EQS Group AG. Portanto, na EQS
A
Group AG, dados pessoais somente são requeridos, processados e utilizados de acordo com as regulações aplicáveis
de proteção e segurança de dados pessoais. A proteção de dados é feita com o princípio de evitar solicitação de dados
pessoais. Os seguintes detalhes são para a informação do usuário. Por favor note que os websites da EQS Group AG
pode conter link para websites de outros provedores, nos quais nossa declaração de proteção de dados não se estende.

Coleta de dados anônima
 s usuários podem visitar o website da EQS Group AG normalmente, sem a necessidade de prover quaisquer dados
O
pessoais. Nosso servidor grava apenas dados de seu provedor de Internet, o website do qual o usuário nos acessou e
quaisquer websites acessados atráves de nossos links. Nós avaliamos esses dados para fins estatísticos. A identidade do
usuário é mantida anônima em este caso. Nenhum dado particular como nome, endereço, número de telefone ou email
é salvo ou processado.

Coleta e processamento de dados pessoais
 ados pessoais somente são coletados quando providos pelo usuário com o objetivo de concluir um contrato ou registro
D
para serviços personalizados. No decorrer da entrega de serviços específicos oferecidos pela EQS Group AG, as informações de registro do usuário são salvas, sujeito a autorização do usuário, para o propósito de pesquisa de mercado
e publicidade e para a realização dos serviços eletrônicos solicitados pelo cliente. Os dados são submetidos as nossas
medidas de segurança e organizatória, em particular dados encriptados para evitar o uso dos mesmos por terceiros.

Uso dos dados pessoais
Os dados pessoais são somente utilizados para processar pedidos e executar contratos. Qualquer uso subsequente dos

dados com objetivos de pesquisa de mercado e publicidade ou configuração personalizada de serviços eletrônicos da
EQS Group AG requer o consentimento prévio do usuário. Se autorizado o uso dos dados para os propósitos mencionados acima, se autoriza também a transferência dos dados do usuário para outras organizações dentro da EQS Group
AG. Diferente deste caso, não há nenhum tipo de transferência de dados dos usuários a terceiros.

Uso de cookies
 ste website (www.lei-manager.com) utiliza cookies. Cookies são pequenas pastas de informações que são armazenadas
E
nos computadores e permitem a análise do uso do website. Os cookies utilizados em nossos servidores são em geral
cookies de sessão, os quais são automaticamente deletados do hard drive uma vez que a sessão do browser é encerrada.
Outros cookies permanecem no computador e nos permite reconhecer o computador do usuário no próximo acesso
ao nosso website (cookies permanentes). As informações contidas nos cookies permanentes, que podem ser dados
pessoais, é lida por nosso servidor quando nossa página é acessada novamente. Essas informações são utilizadas para
controlarmos o uso do site por cada usuário e criar relatórios sobre a atividade de nosso website para que possamos
prover mais serviços de acordo com o registro de atividades de nosso website. Estas informações são transferidas a
terceiro somete se solicitado por lei. Os usuários podem bloquear o uso de cookies mudando os ajustes do navegador.
Entretanto devemos apontar que neste caso, o usuário pode não conseguir utilizar todos os serviços de nosso website.
Utilizando este website, o usuário está ciente do uso dos dados transmitidos para os fins apontados acima.

Ferramenta de Web tracking
 ste website utiliza ferramentas de web tracking para coletar e salvar dados anônimos exclusivamente com o objetivo
E
de otimização. Os dados são usados para criar perfis de usuários a partir de um pseudônimo. Nenhum dado pessoal será
salvo. O endereço IP do usuário é disfarçado e não permite nenhuma conclusão sobre a identidade do visitante do site.
Este website coleta e armazena dados para propósitos de marketing e optimização utilizando tecnologia da etracker
GmbH (www.etracker.com). Perfis de usuários sob pseudônimos podem ser estabelecidos a partir destes dados. Cookies
podem ser usados para este fim. Cookies são pequenos arquivos de texto que são instalados nos arquivos temporários
do navegador do usuário e proporcionam reconhecimento dos navegadores. Os dados coletados com tecnologia
eTracker não são utilizados para identificar visitantes deste website e não são acumulados com os dados do cliente sem
seu consentimento explícito. A coleta e armazenamento de dados pode ser alterada para efeitos futuros.

Segurança de dados na EQS Group AG
 QS Group AG utiliza medidas de segurança técnicas e organizatórias para proteger seus dados de manipulação, perda,
E
destruição ou acesso por pessoas não autorizadas. Estas medidas de segurança são constantemente melhoradas com
tecnologia. Isso inclui, por exemplo, direitos de acesso, autenticações, reuniões, checagens, controles, mensagens de
alerta, segurança no armazenamento de dados, standards para transferência de dados e integridade do ambiente. As
regulações legais (Internas) assim como regulamentos estritos para empresas também se aplicam ao EQS Group AG. O
código de conduta se aplica aos funcionários da EQS Group AG; é requerido que eles façam um treinamento de princípios de data protection e segurança.

Mais informações / Contatos
 ara mais perguntas e comentários sobre o assunto data protection, em particular informação sobre armazenamento
P
de dados por favor contate nosso escritório de proteção de dados da EQS Group AG, Oliver Kunert, Karlstr. 47, 80333
Munich, Germany, Tel. +49 (0)89 21 02 89 0, datenschutz@eqs.com.

