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AVISO LEGAL 

 

IMPORTANTE! Esses termos de serviço regulam o uso deste site disponibilizado 

pela CLÍNICA DA CIDADE. 

 

Ao acessar este site, você atesta seu conhecimento e concordância com os 

recursos utilizados em nosso site. Essas condições podem ser alteradas a 

qualquer tempo e sem aviso. A utilização deste site após tais alterações entrarem 

em vigor constitui seu conhecimento e aceitação das mudanças. Por favor, 

consulte os termos antes de cada uso para averiguar modificações. 

 

1. Acesso ao site 

Para acessar este site ou algum dos recursos que ele oferece, pode ser 

requerido que você forneça dados pessoais para utilização de nossos 

serviços. É uma condição de uso deste site que toda a informação que você 

forneça seja correta, atualizada e completa.  

 

2. Uso de Cookies 

Nós utilizamos diferentes tipos de cookies em nosso website. 

 

2.1. Cookies primários são cookies emitidos pelo nosso domínio e 

geralmente são utilizados para identificar preferências de idioma e local 

ou facilitar a funcionalidade básica do site. 

2.2. Cookies de terceiros pertencem e são administrados por outras 

empresas, tais como parceiros de negócios da CLÍNICA DA CIDADE, 

como o próprio Google ou provedores de serviços. Estes cookies podem 

ser necessários para produzir formulários. 

2.3. Cookies da sessão são cookies temporários que são utilizados para 

lembrar de você durante o curso da sua visita ao website, e eles perdem 

a validade quando você fecha o navegador. 



 

 

2.4. Cookies persistentes são utilizados para lembrar suas preferências do 

website e permanecem no seu desktop ou dispositivo móvel mesmo 

depois de você fechar o seu navegador ou efetuar uma reinicialização. 

Usamos estes cookies para analisar o comportamento do usuário e 

estabelecer padrões, de modo que possamos melhorar a funcionalidade 

do nosso website para você e outros que visitam o(s) nosso(s) website(s). 

Estes cookies também permitem que possamos oferecer anúncios 

segmentados e medir a eficácia do nosso site e a funcionalidade de tais 

anúncios. 

2.5. Cookies e tecnologias de anúncios tais como ‘web beacons’, ‘pixels’ e 

‘tags’ de redes de anúncios nos ajudam a oferecer anúncios relevantes 

de forma mais eficaz. Eles também nos ajudam a coletar dados 

consolidados para fins de auditorias, pesquisas e relatórios de 

desempenho para anunciantes. Os pixels permitem que compreendamos 

e possamos melhorar a oferta de anúncios para você, e permitem ainda 

saber quando determinados anúncios já foram apresentados a você. 

Como o seu navegador pode requisitar anúncios e ‘web beacons’ 

diretamente de servidores de rede de anúncios, estas redes podem 

visualizar, editar ou configurar seus próprios cookies, como se você 

tivesse acessado uma página web do site deles. 

 

Embora nós não utilizemos cookies para criar um perfil do seu comportamento 

de navegação em sites de terceiros, nós utilizamos informações consolidadas de 

tais terceiros para mostrar a você anúncios relevantes, com base nos seus 

interesses. Não fornecemos qualquer informação que coletamos para 

anunciantes. Você pode optar por não ver anúncios fora do site e ou de terceiros, 

ajustando a sua configuração de cookies. Isso não removerá os anúncios das 

páginas que você visita, mas, ao invés disso, esta escolha resultará em anúncios 

que não são baseados nos seus interesses. Isto implica em que os anúncios que 

você visualiza não serão combinados com os seus interesses por aqueles 

cookies específicos. 

 



 

 

3. Hiperlinks 

Este site pode conter links para outros websites que não são mantidos ou 

mesmo relacionados à nossa Empresa. Hiperlinks para tais sites são providos 

como um serviço para usuários e não são afiliados a este site ou a nossa 

Empresa. Nossa Empresa não revisa todos ou mesmo nenhum desses sites 

e não é responsável pelo conteúdo deles. O usuário assume o risco ao 

acessar esses hiperlinks e nossa Empresa não faz nenhuma representação 

ou dá garantias sobre a plenitude ou precisão dos hiperlinks e os sites ao 

quais eles direcionam. Finalmente, a conclusão de qualquer hiperlink para 

um site de terceiro não necessariamente implica endosso da nossa Empresa 

a esse site. 

 

4. Restrições de uso 

Você pode utilizar este site para propósitos expressamente aqui permitidos. 

Você não pode utilizá-lo em qualquer outro objetivo, incluindo propósitos 

comerciais, sem o consentimento prévio expresso e escrito da CLÍNICA DA 

CIDADE. Por exemplo, você não pode (e tampouco pode autorizar a 

terceiros) a (i) associar a marca da nossa Empresa a nenhuma outra, ou (ii) 

fazer um frame deste site em outro ou (iii) fazer um hiperlink para este site 

sem a autorização expressa prévia e escrita de um representante da nossa 

Empresa. Para efeitos destes Termos de Uso, “associar a marca da nossa 

Empresa” significa expor nome, logo, marca comercial ou outros meios de 

atribuição ou identificação em fonte de maneira que dê ao usuário a 

impressão de que tal fonte tem o direito de expor, publicar ou distribuir este 

site ou o conteúdo disponibilizado por ele. Você concorda em cooperar com 

a Empresa para cessar qualquer associação, frame ou hiperlink não 

autorizados. 

 

5. Propriedade da Informação 

O material e conteúdo (referido neste documento como “conteúdo”) 

acessíveis neste site e qualquer outro web site de propriedade, licenciado ou 

controlado pela nossa Empresa pertence à Empresa ou à fonte que forneceu 



 

 

o conteúdo a nossa Empresa. Assim, ou a nossa Empresa ou a fonte em 

questão é quem detém todo o direito, título e proveito no Conteúdo. Da 

mesma forma, o conteúdo não pode ser copiado, distribuído, republicado, 

carregado, postado ou transmitido por qualquer meio sem o consentimento 

prévio escrito de nossa Empresa, ou ao menos que esteja autorizado de 

forma escrita no nosso site, exceto quando você imprime uma cópia para seu 

uso pessoal somente. Ao fazer isso, você não pode remover, alterar ou 

causar remoção ou alteração em qualquer copyright, marca comercial, nome 

comercial, marca de serviço ou qualquer outro aviso de propriedade no 

Conteúdo. Modificação ou uso do Conteúdo em qualquer outra forma que 

não as expressamente descritas neste Termo de Uso violam os direitos de 

propriedade intelectual de nossa Empresa. Nem autoria nem propriedade 

intelectual são transferidas para você ao acessar este site. 

 

6. Proteção de Dados Pessoais  

Todas as disposições sobre coleta, uso e proteção dos seus dados pessoais 

estão dispostas na nossas Políticas de Privacidade, disponível em nosso site, 

 

7. Disposições Gerais 

Essas Condições estão em conformidade e deverão ser interpretados com 

base nas leis vigentes no Brasil. Para dirimir eventuais dúvidas ou questões 

relativas a eles, as partes elegem o Foro Central da Comarca de Campinas 

(SP), com exclusão de qualquer outro. 


