PRIVACY & TERMS
Quais informações são coletadas?
Coletamos informações quando você preenche um formulário. Ao enviar qualquer
informação em nosso site, podemos solicitar seu nome, e-mail e telefone. Porém, se
preferir, você pode visitar nosso site de forma anônima.
Para que estas informações são utilizadas?
Qualquer informação coletada pode ser utilizada das seguintes formas:
- Para personalizar sua experiência (suas informações ajudarão a responder melhor às suas
necessidades individuais).
- Para melhorar nosso site (temos um esforço constante para melhorar este site com base
nas informações e no feedback que recebemos de você).
- Para melhorar o serviço ao cliente (suas informações ajudam a atender de forma mais
eficiente as necessidades e solicitações de nossos clientes
Como protegemos suas informações?
Implementamos uma série de medidas de segurança para manter suas informações
pessoais seguras ao serem enviadas.
Nós usamos cookies (arquivos com informações sobre sua navegação)?
Nós não usamos cookies em nosso site.
Estas informações serão divulgadas a terceiros?
Não vendemos, trocamos ou transferimos suas informações pessoais a terceiros. Isto não
inclui terceiros que fazem parte da operação de funcionamento do site, conduzindo nosso
negócio ou prestando serviços a você, desde que todas as partes concordem em manter a
confidencialidade destas informações. Também podemos divulgar suas informações
quando for para cumprir a lei, as políticas do site ou proteger seus direitos de propriedade
ou de segurança. No entanto, informações não pessoais de visitantes não identificados
podem ser fornecidas a terceiros para marketing, publicidade ou outros casos.
Consentimento
Usando este site, você concorda com esta ‘Política de Privacidade’
Mudanças em nossa Política de Privacidade
Se decidirmos modificar nossa política de privacidade, as mudanças serão informadas
nesta página.

DISCLAIMER
1. Aceitação dos Termos
Acessando myobrace.com, visualizando ou utilizando os serviços ou informações criadas
ou coletadas neste site, você estará concordando com estes Termos e Condições. Se você
não quiser ficar vinculado aos nossos Termos, sua única opção é não visitar, ver ou utilizar
os serviços de myobrace.com. Você entende, concorda e reconhece que estes Termos
constituem um acordo jurídico de vínculo entre você e myobrace.com e que o uso do
myobrace.com deve indicar a aceitação deste acordo sem conflitos.
2. Prestação de Serviços
Você concorda e reconhece que myobrace.com tem o direito de modificar, melhorar ou
descontinuar qualquer dos seus serviços, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio,

mesmo que isto possa resultar na impossibilidade de acesso a todas as informações
contidas nele. Além disso, você concorda e reconhece que myobrace.com está habilitado a
prestar serviços para você através de subsidiárias ou afiliadas.
3. Autoavaliação
O recurso de autoavaliação deste site permite que o usuário insira as características do
paciente e do tratamento e receba feedback sobre se o Myobrace é ou não adequado às
necessidades do tratamento. A autoavaliação deve ser usada apenas como um guia, já que
seu resultado não substitui o diagnóstico qualificado de profissionais. Os usuários do site
devem visitar um dentista ou ortodontista para certificarem-se de que todas as
considerações específicas para suas necessidades individuais são levadas em conta.
Dependendo da colaboração do paciente e de suas necessidades individuais, pode ser
necessário utilizar bráquetes em alguns casos para finalizar o alinhamento.
4. Direito de Propriedade
Você concorda que myobrace.com pode conter informações confidenciais, incluindo
marcas comerciais, marcas de serviços e patentes protegidas por leis de propriedade
intelectual e tratados internacionais de propriedade intelectual.
Myobrace.com autoriza você a assistir e a fazer cópia de partesdo conteúdo para uso
offline, uso pessoal e não comercial. Nosso conteúdo não pode ser vendido, reproduzido ou
distribuído sem uma permissão por escrito. Todas as marcas comerciais de terceiros,
marcas de serviço e logotipos são propriedade dos seus respectivos proprietários.
Quaisquer outros direitos não expressamente concedidos aqui são reservados.
5. Autorização de Conteúdo
Ao enviar conteúdo para myobrace.com você concede simultaneamente ao myobrace.com
uma licença irrevogável, mundial, isenta de royalties, para publicar, exibir, modificar e
distribuir seu conteúdo em todo o mundo. Você também confirma e garante que tem a
autoridade necessária para conceder a licença acima para myobrace.com.
6. Rescisão de Acordo
Os termos deste acordo continuarão a ser aplicados por prazo indeterminado até serem
descontinuados a qualquer momentopor qualquer das partes, sem aviso prévio, por
qualquer motivo. Termos que devem continuar em perpetuidade não serão afetados pela
rescisão deste acordo.
7. Limitação de Responsabilidade
Você entende e concorda que myobrace.com e todos seus subsidiários ou afiliados não
serão, em caso algum, responsáveis por quaisquer danos diretos, indiretos, consequentes
ou acidentais.Isto deve incluir (mas não se limitando a) danos por: perda de lucros;
interrupção de negócios; reputação empresarial; perda de programas ou informações;
perdas intangíveis decorrentes do uso ou da incapacidade de usar o serviço ou informação;
qualquer cessação permanente ou temporária de tal serviço ou informação; exclusão ou
corrupção de qualquer conteúdo ou informação; falha no armazenamento de qualquer
conteúdo ou informação. As limitações acima se aplicam com ou sem aviso da
possibilidade de tais danos. Nas jurisdições em que a exclusão ou limitação de
responsabilidade por danos consequentes ou acidentais não são permitidas, a
responsabilidade do myobrace.com está limitada ao máximo permitido por lei.
8. Conteúdo Externo
Myobrace.com pode incluir links para conteúdos de terceiros, publicidade ou outros sites.
Você reconhece e concorda que myobrace.com não é responsável e não endossa qualquer
publicidade, informação ou produtos disponíveis a partir de tais recursos ou sites.

9. Jurisdição
Você entende e concorda em submeter-se à jurisdição da cidade, estado ou país
determinado unicamente pela myobrace.com para resolver qualquer questão legal
decorrente deste contrato ou relacionada ao seu uso do myobrace.com. Se o tribunal de
jurisdição determinar que qualquer cláusula do acordo é inválida, tal cláusula será removida
dos Termos e as condições restantes continuarão a ser válidas.
10. Acordo Integral
Você entende e concorda que estes termos constituem um acordo geral entre você e
myobrace.com. Você deve obedecer aos termos adicionais e condições ao usar ou acessar
outros serviços, conteúdos e materiais de filiais ou de terceiros.
11. Mudanças nos Termos
Myobrace.com reserva o direito de modificar estes termos de tempos em tempos com
discrição e sem nenhum aviso. Mudanças nos termos tornam-se efetivas nas datas que são
anunciadas e se você continua usando myobrace.com depois de qualquer mudança nos
termos, significa que você é obrigado a concordar com o novo termo.
Contate-nos
Em caso de qualquer dúvida sobre esta política de privacidade, você pode entrar em
contato conosco através das informações abaixo:
OrthoMundi
Rua da Conceição, 195 - 2º e 5º andares
Centro | Porto Alegre | 90030-030
0800 510 3001 - (51) 3076.2600
www.orthomundishop.com.br
Representante Exclusivo no Brasil

