Termos de Uso
Por favor, leia estes termos de uso cuidadosamente juntamente com a nossa Política de Privacidade. O acesso e uso
deste site está sujeito à aceitação destes termos e outros requisitos descritos nessa Política. Ao navegar neste site, o
visitante e/ou usuário declara ter lido, compreendido e aceitado os Termos e Condições que o regem, a Política de
Privacidade e todos os outros alertas e avisos que possam aparecer vinculados aos assuntos tratados nos referidos
termos, caso não concorde com os termos, por favor, não veja este site.
Este site oferece a opção de visualizar informações sobre os produtos e serviços da Frescatto Company. Se optar por
exibir essas informações, está aceitando que a Frescatto Company está fornecendo esta informação para fins de
informação, educação e comunicação.
Se enviar dados para contato, é responsável por garantir que os dados sejam precisos, completos e atuais, que tomou
todas as precauções razoáveis para garantir que todos os dados que enviou para o site está livre de vírus e qualquer
outra coisa que podem ter efeito danoso sobre qualquer parte do site ou qualquer outra tecnologia.
1. Quaisquer informações que os usuários passarem serão coletadas e guardadas de acordo com padrões rígidos de
segurança e confidencialidade.
2. As informações pessoais que forem passadas à companhia pelos usuários serão coletadas por meios éticos e legais,
podendo ter um ou mais propósitos, sobre os quais os usuários serão informados.
3. Os usuários serão avisados de quais informações são coletadas antes do instante dessa coleta, ficando a opção de
escolha para fornecimento ou não dessas informações, sob responsabilidade do usuário, o qual também terá ciência
das consequências de sua decisão.
4. A menos que a Frescatto Company receba determinação legal ou judicial, suas informações nunca serão transferidas
a terceiros ou usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais foram coletadas.
5. Este site possui política expressa sobre Privacidade dos dados obtidos por meio dele. As informações de cadastro e
demais informações sobre os Usuários estão sujeitas ao tratamento definido na referida Política. Para maiores
informações, favor consultar o documento “Política de Privacidade”. Tal documento constitui parte integrante e
indissociável dos Termos e Condições de Uso desse site e deverá ser lido atentamente por todos os visitantes e/ou
Usuários.
6. O acesso às informações coletadas está restrito apenas a funcionários autorizados para o uso adequado dessas
informações. Os funcionários que se utilizarem indevidamente dessas informações, ferindo essa Política de
Privacidade, estarão sujeitos às penalidades do processo disciplinar da Frescatto Company.
7. A companhia manterá íntegras as informações que forem fornecidas pelos visitantes.
8. Este site contém links ou frames de outros sites, que podem ou não ser parceiros da companhia e aliados. Esses links
e frames são disponibilizados buscando, tão somente, proporcionar mais um benefício para os usuários. Vale
ressaltar que a inclusão desses links e frames não significa que a Frescatto Company tenha conhecimento, concorde
ou seja responsável por eles ou por seus respectivos conteúdos. Portanto, a Frescatto Company não pode ser
responsabilizada por eventuais perdas ou danos sofridos em razão de utilização dos referidos links ou frames.
9. Sempre que outras organizações forem contratadas para prover serviços de apoio, será exigida a adequação aos
padrões de privacidade da Frescatto Company.
10. Para fins administrativos, eventualmente a companhia poderá utilizar “cookies” (*), sendo que o usuário pode, a
qualquer instante, ativar em seu navegador mecanismos para informá-lo quando eles estiverem acionados ou para
evitar que sejam acionados.
11. Os Termos e Condições de Uso deste site estão sujeitos a constante melhorias e aprimoramentos. Assim, a Frescatto
Company poderá, a qualquer tempo, alterar os Termos e Condições de Uso deste site, o qual entrará em vigor no
momento de sua publicação neste site.

12. Não é permitido o uso comercial da expressão Frescatto Company, Frescatto e Buena Pesca como marcas, nomes
empresariais ou nomes de domínio, bem como os conteúdos das telas do site da Frescatto Company, assim como
os programas, bancos de dados, redes, arquivos que permitem que o Usuário acesse e use através de sua conta são
de propriedade da Frescatto Company e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral,
marcas, patentes, modelos e desenhos industriais, sendo vedado o uso pelo Usuário, salvo mediante prévia
autorização por escrito.
Desde já, o Usuário declara que irá respeitar todos os direitos de propriedade intelectual e os decorrentes da
proteção de marcas registradas dela, bem como de todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam,
ou estiveram, de alguma forma, disponíveis no site da Frescatto Company.
13. O acesso aos sites da Frescatto Company não confere ao Usuário qualquer direito de uso dos nomes, títulos,
palavras, frases, marcas, patentes, obras literárias, artísticas, lítero-musicais, imagens, vídeos, símbolos, entre
outras, que nele estejam, ou estiveram, disponíveis. A reprodução, distribuição, divulgação, adaptação, modificação,
utilização, edição, disponibilização em qualquer meio de comunicação etc., total ou parcial dos conteúdos descritos
anteriormente está proibida, salvo mediante prévia autorização por escrito da Frescatto Company.
14. O Usuário assume toda e qualquer responsabilidade pela utilização indevida das informações, textos, gráficos,
marcas, obras, imagens, vídeos, enfim, de todo e qualquer direito de propriedade intelectual ou industrial do site da
Frescatto Company. O uso não autorizado ou o uso indevido será considerado violação dos direitos de propriedade
intelectual e sujeita às sanções cabíveis da legislação brasileira aplicável.
(*) Cookie: pequeno arquivo colocado em seu computador para rastrear movimentos dentro dos sites.

