Política de Cookies
Usamos cookies para melhorar o desempenho e a sua experiência como utilizador. Os cookies
são pequenos ficheiros que armazenam dados no computador, TV, telemóvel ou outro
dispositivo do titular dos dados que utilize determinados serviços. Permitem que a entidade
que coloca o cookie no dispositivo o reconheça em diferentes websites, serviços, dispositivos
e/ou sessões de navegação.
A qualquer momento, o utilizador pode, através do seu navegador de internet (browser),
decidir ser notificado sobre a receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no
seu sistema. A recusa de uso de cookies no site pode resultar na impossibilidade de ter acesso
a algumas das suas áreas ou de receber informação personalizada.

Política de Privacidade
O proprietário deste site tem em vigor uma Política de Privacidade que garante um
compromisso de segurança para com todos os utilizadores deste site e no tratamento dos
respetivos dados pessoais. Todos os dados recolhidos são submetidos de forma voluntária e
objetiva pelos utilizadores, não sendo integrados através de processos automáticos.
As informações recolhidas neste site não serão em caso algum disponibilizadas a terceiros nem
usadas para quaisquer outros fins que não aqueles que são descritos no momento da sua
introdução.

Aviso Legal
Ao aceder e consultar este site concorda sem restrições com as seguintes condições de uso:
todo o conteúdo deste website é propriedade ou é controlado pela empresa Maria Luiza
Centro de Estética e está protegido pelas leis internacionais do copyright. Pode fazer download
do conteúdo apenas para uso pessoal/para fins não comerciais, mas não são permitidas a
modificação ou posterior reprodução do conteúdo. De outro modo, o conteúdo não pode ser
copiado ou usado de qualquer forma. Os proprietários deste site farão os possíveis para incluir
informação atualizada e exata, mas não apresentam declarações, garantias ou certezas quanto
à exatidão, aceitação ou integridade da informação disponibilizada. Os proprietários deste site
não poderão ser responsabilizados por quaisquer danos ou prejuízos resultantes do seu acesso
ou incapacidade de acesso a este site ou da sua dependência em relação a qualquer
informação fornecida neste site. Este site pode apresentar links ou referências a outros sites,
mas os proprietários deste site não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo de sites de
terceiros e não poderão ser responsabilizados por quaisquer danos ou prejuízos resultantes
desses conteúdos. Quaisquer links para outros sites são apresentados meramente como uma
comodidade para os utilizadores deste site. Qualquer informação pessoal identificável em
comunicações eletrónicas para este site é regulada pela Política de Privacidade do mesmo. Os
proprietários deste site serão livres de usar ou copiar todas as outras informações em tais
comunicações, incluindo quaisquer ideias, invenções, conceitos, técnicas ou conhecimentos ali
divulgados, para quaisquer fins. Tais fins podem incluir a divulgação a terceiros e/ou o
desenvolvimento, fabrico e/ou a comercialização de bens e serviços.

O remetente de quaisquer comunicações para este site ou, de outro modo, para os
proprietários deste site será responsável pelo conteúdo e informações ali contidas, incluindo a
sua autenticidade e exatidão. O conteúdo deste site destina-se a ser um serviço para os seus
visitantes. Em qualquer altura, o proprietário será livre de corrigir este site sem aviso prévio.

