T ER M OS DE U T I LI ZAÇ ÃO
A Making People Matter encontra-se obrigada ao cumprimento do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), respeitando a privacidade individual,
valorizando a conﬁança dos seus utilizadores e cumprindo com os seus valores de
respeito, rigor e excelência.
Como tal, estamos empenhados em proteger a informação pessoal que venha a
partilhar connosco.
Uso de Cookies
A navegação no Site da Making People Matter implica a utilização de “cookies".
Os “cookies” são pequenos ﬁcheiros de texto que são armazenados no seu
computador através do navegador (browser), retendo apenas informação
relacionada com as suas preferências, não incluindo os seus dados pessoais. Os
“cookies” servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de
utilizações de um website, permitindo uma navegação mais rápida e eﬁciente,
eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
Todos os navegadores permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar
“cookies”. Contudo, ao desativa-los, pode impedir que alguns serviços da web
funcionem corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a navegação.
Consulte o menu de Ajuda do seu navegador para saber qual a forma correta de
alterar ou atualizar os cookies.
Ao continuar a utilizar o site assumimos que concorda com o uso de ”cookies”.
Uso e responsabilidade
Se não aceitar integralmente qualquer das condições estabelecidas, não deverá
aceder/utilizar o site. Ao consultar, utilizar ou descarregar o conteúdo do Site, está
a comprometer-se a respeitar as condições de uso.
O acesso e a utilização do site são da exclusiva responsabilidade do Utilizador.
A responsabilidade da Making People Matter está limitada aos conteúdos
concebidos directamente por si, não se responsabilizando pela exatidão ou
veracidade das informações elaboradas por fontes de informação de terceiros.
O Utilizador compromete-se a realizar um bom uso dos conteúdos e serviços do
site, estando autorizado a efetuar reproduções das informações constantes do
site desde que para ﬁns privados.

T ER M OS DE U T I LI ZAÇ ÃO
Modiﬁcação dos Termos de utilização
A Making People Matter reserva-se o direito de alterar unilateralmente os termos
e condições de utilização sem aviso prévio e com efeitos imediatos, assim como se
reserva ao direito de modiﬁcar os conteúdos e serviços do Site, pelo que
aconselhamos a consulta regular doa documentos “Termos de utilização” e
“Política de privacidade”.
Direitos de Propriedade intelectual e industrial
Os direitos de propriedade intelectual e industrial contidos no site assim como os
nomes comerciais, marcas e sinais distintivos são propriedade da Making People
Matter.
A reprodução, distribuição ou comercialização de conteúdos que não tenha sido
expressamente autorizada pela Making People Matter , constitui infracção aos
direitos de propriedade intelectual e industrial.
Legislação aplicável
As condições de acesso e uso deste site regem-se exclusivamente pela lei
portuguesa.
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