
Termos de utilização da Younique 

 

Estes são os Termos de Utilização (os “Termos de Utilização”) que regem o seu acesso e utilização 

dos serviços e recursos nos websites que são propriedade e operados pela Younique, LLC e as suas 

afiliadas (coletivamente, “Younique”), incluindo https://www.youniqueproducts.com e outros 

websites que possam ser adicionados periodicamente (coletivamente, o “Website”). A nossa 

Política de Privacidade, bem como quaisquer outros termos, condições, diretrizes e políticas que 

possa encontrar no Website relativamente a alguns recursos, promoções, passatempos e 

funcionalidades, são considerados como parte integrante e incluídos nestes Termos de Utilização. 

Estes Termos de Utilização são aplicáveis independentemente do local a partir do qual estiver a 

aceder ao website, seja através de um computador, telemóvel ou outro dispositivo.  

 

Ao aceder ou utilizar os serviços e recursos do website, concorda em respeitar estes Termos de 

Utilização e as alterações que possam estar em vigor no momento da sua visita ao mesmo. Caso 

não concorde com estes Termos de Utilização, não deverá aceder ou utilizar o website. A Younique 

reserva-se o direito de alterar, modificar, adicionar ou remover qualquer parte destes Termos de 

Utilização e suspender ou rever todos ou quaisquer aspetos do website, a seu único e exclusivo 

critério, a qualquer momento e sem aviso prévio. Queira verificar esta página periodicamente para 

ficar a conhecer as modificações realizadas nestes Termos de Utilização. Todas as alterações 

entrarão em vigor a partir do dia em que forem publicadas. Se continuar a utilizar o website após 

a publicação das alterações, isso irá significar que entendeu e aceitou essas alterações. 

 

1.  Política de privacidade  

 

Queira consultar a Política de Privacidade para entender melhor como recolhemos, usamos, 

divulgamos e protegemos as suas informações. A nossa Política de Privacidade é considerada parte 

integrante e, portanto, fica incorporada por remissão aos presentes Termos de Utilização.   

 

2. Utilização geral do website da Younique 

 

A Younique concede-lhe uma licença pessoal, não comercial, não exclusiva, limitada, revogável, 

não transferível para aceder e utilizar o website, condicionada ao seu aceitamento permanente e 

respeito pelos presentes Termos de Utilização. O seu acesso e utilização do website é da sua 

responsabilidade e fica sujeito a todas as leis e regulamentos municipais, estaduais, nacionais e 

internacionais aplicáveis. Exceto quando expressamente permitido nestes Termos de Utilização, 

não pode utilizar, reproduzir, distribuir, realizar engenharia reversa, modificar, copiar, publicar, 

exibir, transmitir, adaptar, construir, relacionar, vender, licenciar ou explorar o conteúdo do 

website de qualquer maneira. A Younique não garante a confidencialidade ou segurança das 

comunicações ou outros materiais transmitidos para ou do website, através da Internet ou através 

de outras redes de comunicação. 

 

Deve ter 18 anos ou a idade de maioridade no seu país, o que for maior, para comprar produtos 

pelo website. Se for menor de 18 anos ou menor de idade no seu país, o que for maior, não poderá 

comprar produtos através do website. O website não se destina a crianças com menos de 16 anos. 

Se tiver menos que 16 anos, poderá navegar pelo website. No entanto, não poderá fazer compras 

pelo website, se registrar como utilizador do website ou fornecer-nos as suas informações.     

https://www.youniqueproducts.com/business/privacy#.XZZ-P0ZKiUk


 

Declara perante a Younique que (i) tem pelo menos 18 anos de idade ou é maior de idade no seu 

país, o que for maior;(ii) tem o poder e a autoridade para celebrar e executar as suas obrigações 

previstas nestes Termos de Utilização e que, ao fazê-lo, não está a violar qualquer outro contrato 

do qual seja parte; (iii) todas as informações fornecidas por si à Younique, incluindo, entre outras, 

as relacionadas com compras de produto ou registo de utilizador, são verdadeiras, precisas, atuais 

e completas; (iv) não é o signatário autorizado do cartão de débito ou crédito ou outro método de 

pagamento fornecido à Younique para pagar as taxas ou encargos incorridos nas compras de 

produtos ou outra utilização do website; (v) deverá respeitar todos os termos e condições destes 

Termos de Utilização, incluindo, entre outros, as disposições estabelecidas na Seção 14, “Renúncia 

de Garantias”, Seção 15, “Limitação de Responsabilidade” e Seção 16, “Indemnização”; (vi) não 

foi previamente suspenso ou removido do website; e (vii) não possui mais de uma (1) conta para 

utilizar o website.  

 

Entende e concorda que não pode (a) interferir ou tentar interferir no bom funcionamento do 

website; (b) ignorar medidas que possamos usar para impedir ou restringir o acesso ao website ou 

contas associadas ao website; (c) coletar ou armazenar informações sobre os utilizadores do 

website sem autorização, inclusivamente com a intenção de transmitir ou ajudar outras pessoas a 

transmitir comunicações de marketing não solicitadas ou outras comunicações eletrónicas; (d) 

executar qualquer forma de resposta automática ou “spam” no website; ou (e) usar softwares, 

dispositivos ou outros processos manuais ou automatizados para “rastrear” ou “espiar” o website 

ou para recolher conteúdos ou informações do website. 

 

Se acreditarmos ou suspeitarmos que alguma informação que nos forneceu não é verdadeira, 

precisa, atual ou completa ou se violou estes Termos de Utilização, podemos encerrar a sua conta 

ou recusar ou impedir o seu acesso aos serviços e recursos do website (ou qualquer parte do 

mesmo) a qualquer momento. 

 

3. Informações da conta 

 

Para aceder a certos recursos ou passatempos no website, registar-se como Apresentadora 

Younique ou criar uma conta de cliente, deve primeiro fazer o login utilizando uma conta de rede 

social existente ou criar uma conta utilizando um endereço de e-mail e palavra-passe à sua escolha. 

Concorda em (i) fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas sobre si, 

como solicitado no formulário de inscrição, e (ii) manter e atualizar prontamente essas informações 

para garantir que as mesmas permaneçam verdadeiras, precisas, atuais e completas.  

 

Fica responsável por manter a confidencialidade da sua conta e palavra-passe. Concorda em (a) 

não permitir que terceiros utilizem a sua conta ou palavra-passe em nenhuma situação; (b) notificar 

imediatamente a Younique sobre utilizações não autorizadas da sua conta ou palavra-passe ou 

qualquer outra violação de segurança; (c) lembrar-se de se desconectar da sua conta no final de 

cada sessão; e (d) não armazenar as suas informações de conta em computadores públicos, 

telemóveis ou outros dispositivos de terceiros. Compreende e aceita ficar totalmente responsável 

por todas as atividades e cobranças, incluindo as relativas a compras de produtos, que ocorram na 

sua conta ou palavra-passe. Compreende e concorda que a Younique não será responsável por 

perdas ou danos decorrentes ou relacionados com a sua falha em respeitar esses requisitos ou pelo 



roubo, apropriação indévida, divulgação ou utilização não autorizada das suas informações de 

acesso. 

 

Sem limitação dos nossos outros direitos, a Younique reserva-se ao direito de tomar as medidas 

que julgar razoáveis ou necessárias para proteger a segurança da sua conta, incluindo, entre outras, 

solicitar que altere a sua palavra-passe, solicitar informações adicionais para autorizar compras ou 

outras ações na sua conta ou no encerramento da sua conta.  

 

4. Prevenção de fraudes 

 

A Younique analisa periodicamente os pedidos de produtos para verificar fraudes ou outras 

atividades ilegais ou não autorizadas. Reservamo-nos o direito de cancelar pedidos de produtos ou 

de nos recusarmos a enviar produtos para determinados endereços devido a suspeita de fraude ou 

atividades ilegais ou não autorizadas.    

 

5. Autorização para receber comunicações eletrónicas 

 

Ao aceder e utilizar o website e os seus serviços e recursos e/ou criar uma conta Younique, 

concorda em receber todas as comunicações e dados relacionados com estes Termos de Utilização, 

a sua conta Younique e à utilização do website (coletivamente, “Avisos”), através de correio 

eletrónico. Se não deseja receber estes Avisos via correio eletrónico, deve informar-nos sobre esse 

facto e interromper a utilização do website. Tenha em atenção que a sua autorização para receber 

esses Avisos é diferente da sua escolha de receber comunicações de marketing e outras 

comunicações promocionais da Younique, escolha essa regida pela nossa Política de Privacidade.  

 

6. Direitos de propriedade intelectual 

 

Todas as marcas registadas, marcas de serviço, logótipos, imagens comerciais, nomes comerciais, 

direitos de autor, informações, conteúdos, dados, imagens, fotografias, material de áudio e vídeo, 

arte, texto, gráficos, conteúdo multimídia, compilações e outros materiais que veja ou leia no 

website e todos os códigos e materiais relacionados, de qualquer tipo ou natureza (coletivamente, 

os “Materiais da Younique”), mas que não estejam incluídos nos Materiais Enviados (conforme 

definido abaixo nesses Termos de Utilização), são propriedade da Younique ou estão a ser 

utilizados pela Younique mediante autorização. Os Materiais da Younique são protegidos por leis 

e regulamentos internacionais, federais e estaduais, incluindo, entre outras, leis de direitos autorais, 

de marcas comerciais, de segredos comerciais, de imagem comercial e outras leis e regulamentos.  

 

A Younique concede-lhe uma licença não exclusiva, limitada, revogável e intransferível para 

aceder e utilizar os Materiais da Younique, exclusivamente para sua utilização pessoal não 

comercial, o que inclui o download de uma cópia dos Materiais da Younique em qualquer 

computador, desde que mantenha intatos os direitos de autor, marcas registadas e outros avisos de 

propriedade sobre os Materiais da Younique e não modifique os Materiais da Younique de 

nenhuma forma. Não pode modificar, reutilizar ou republicar os Materiais da Younique ou utilizar 

os Materiais da Younique para fins públicos ou comerciais sem a permissão prévia por escrito da 

Younique. Sem prejuízo das disposições anteriores, concorda em não utilizar os Materiais da 

Younique para qualquer outra utilização ou finalidade.  



 

7. Marcas comerciais 

 

O website contém marcas comerciais usadas pela Younique e que pertencem à mesma. A 

Younique utiliza essas marcas para distinguir os seus bens e serviços daqueles disponibilizados 

pelos seus concorrentes. O website também pode conter referências a marcas comerciais ou marcas 

de serviços de outras entidades. Essas referências servem apenas para fins de identificaçãoe são 

utilizadas com permissão dos seus respectivos proprietários. A Younique não reivindica a 

propriedade ou afiliação a marcas registadas ou marcas de serviço de terceiros que apareçam no 

website. Concorda em não utilizar ou exibir marcas comerciais sem o consentimento prévio por 

escrito da Younique ou do proprietário dessa marca. 

 

8. Informações dos produtos 

 

Todos os materiais e informações, bem como quaisquer produtos, serviços, ferramentas, 

aplicações, recursos e funcionalidades fornecidos pela Younique no website ou através do mesmo, 

servem apenas para fins informativos e não têm o objetivo de prestar aconselhamento ou treino 

médico ou comercial. Nenhum conteúdo no website se destina a ser utilizado para fins de 

diagnóstico ou tratamento médico e, portanto, não deve ser utilizado para esse propósito ou para 

substituir o atendimento de um médico ou outro profissional de saúde qualificado. As 

recomendações de produtos encontradas no website ou geradas por quaisquer ferramentas 

interativas disponíveis no website ou através do mesmo são recomendações gerais baseadas apenas 

em fatores gerais e não substituem ou pretendem ser um diagnóstico médico ou uma consulta 

individual. Os resultados individuais da utilização dos produtos da Younique variam de acordo 

com cada indivíduo, e a Younique não garante os resultados que pode ter ao utilizar esses produtos. 

 

Nenhum dos produtos Younique pretende diagnosticar, tratar, curar, atenuar ou prevenir qualquer 

doença ou distúrbio cutâneo. Todos os produtos devem ser utilizados estritamente conforme as 

suas instruções, avisos e diretrizes. Ainda que a Younique tenha realizado testes de segurança, 

compatíveis com os padrões da indústria de cosméticos nos nossos produtos, estes testes não 

podem ser responsáveis pelas sensibilidades da pele de cada pessoa. Recomendamos que analise 

cuidadosamente a lista de ingredientes de cada produto antes de comprar e consulte o seu médico 

ou outro profissional de saúde qualificado antes de utilizar, especialmente se tiver alguma doença 

ou sensibilidade na pele.   

 

Procuramos ser o mais precisos possível ao descrever os nossos produtos e serviços no website, 

mas não garantimos que as descrições, cores ou outras informações sobre os produtos contidas no 

website sejam precisas, completas, atuais ou isentas de erros. As cores podem variar, dependendo 

das configurações individuais de cada monitor. Além disso, o website pode conter erros de 

digitação, imprecisões ou omissões. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros, 

imprecisões ou omissões a qualquer momento, sem aviso prévio, inclusive relativamente ao preço 

e disponibilidade dos produtos. No caso de pedidos de produtos com informações incorretas sobre 

preços e disponibilidade, a Younique reserva-se o direito de cancelar esses pedidos.   

 

 

 



9. Ligações de terceiros 

 

O website pode conter ligações para páginas em outros websites, e esses websites podem oferecer 

produtos, serviços ou outros recursos. A Younique não faz nenhuma declaração comrelação à 

qualidade, não violação, precisão, integridade, pontualidade ou confiabilidade dos materiais, 

informações, serviços ou produtos oferecidos nesses websites. Uma vez que a Younique não 

controla tais websites e recursos, aceita e concorda que a Younique não se responsabiliza pela 

exatidão das informações fornecidas ou disponibilizadas nesses outros websites. A existência de 

ligações para websites externos não significa que a Younique remeta para os patrocinadores desses 

websites ou para o conteúdo, produtos, publicidade ou outros materiais apresentados nos mesmos. 

Também aceita e concorda que a Younique não é responsável, seja direta ou indiretamente, por 

qualquer dano ou perda causada, ou supostamente causada por ou relacionadacom a utilização dos 

conteúdos, bens ou serviços disponíveis nesses outros websites ou recursos. 

 

10.  Conduta do utilizador e envios pelo utilizador  

 

Podemos permitir que os utilizadores enviem materiais para serem publicados no website, 

incluindo, entre outros, fotografias, vídeos, informações, ideias, comentários, blogs, áudios, 

sugestões ou outros materiais (coletivamente, “Materiais Enviados”). A Younique não certifica, 

faz declarações ou oferecequaisquer garantias relativas à qualidade, não violação, precisão, 

integridade, pontualidade, confiabilidade ou qualquer outro atributo dos Materiais Enviados. Os 

Materiais Enviados são da exclusiva responsabilidade das pessoas que os enviaram. 

 

Fica totalmente responsável por tudo o que envia diretamente, publica, envia por e-mail ou 

disponibiliza de outra forma no website. Ao fazer upload, publicar, enviar por e-mail ou 

disponibilizar Materiais Enviados através do website: (i) concede à Younique uma licença mundial 

não exclusiva, isenta de royalties, transferível, indeterminada, para copiar, distribuir, publicar, 

reter, melhorar, preparar trabalhos derivados e comercializar os Materiais Enviados; e (ii) 

exonerará a Younique de queixas sobre difamação, invasão de privacidade, direitos de publicidade, 

direitos de autor ou qualquer outra responsabilidade legal ou financeira que possa surgir em relação 

à utilização das imagens, nomes, vozes e similares contidos nos Materiais Enviados.  

 

Com relação aos Materiais Enviados e quaisquer outras informações ou materiais enviados por si, 

declara que tais Materiais Enviados: (a) são verdadeiros, precisos, autorizados e completos; (b) 

não são ilegais, obscenos, fraudulentos, indecentes; não difamam, abusam, assediam ou ameaçam 

outras pessoas; e não transmitem ódio ou preconceitos raciais ou étnicos ou são de qualquer outra 

forma censuráveis; (c) não contêm vírus de software, trojans, worms, bombas ou qualquer outro 

código informático, arquivos ou programas que visam interromper, destruir ou limitar a 

funcionalidade de qualquer software ou hardware ou equipamento de telecomunicação ou que 

possam danificar, interferir prejudicialmente, interceptar sub-repticiamente ou expropriar 

sistemas, dados ou informações pessoais; (d) não defendam ou encorajam qualquer atividade 

ilegal; (e) não infrinjam direitos autorais, patentes, marcas registradas, segredos comerciais, 

direitos de publicidade ou outras propriedades intelectuais, proprietárias, contratuais, pessoais ou 

outros direitos de terceiros; (f) não violem a privacidade de indivíduos, incluindo outros 

utilizadores do website, e não se façam passar por outra pessoa ou entidade; e (g) não violem leis 

municipais, estaduais, nacionais ou internacionais aplicáveis.  



 

11.  Exoneração de responsabilidade sobre conteúdos 

 

A Younique, a seu único e exclusivo critério, poderá a qualquer momento recusar ou excluir os 

Materiais Enviados que julgar impróprios, ilegais ou prejudiciais a terceiros. A Younique não 

assume a obrigação de monitorizar o website por esses materiais. As opiniões e exatidão das 

informações publicadas no website são de responsabilidade de quem enviou o material. A 

Younique não controla, verifica ou endossa Materiais Enviados ou quaisquer outras informações 

ouconteúdos que não sejam originários da própria Younique ou dos licenciadores da Younique. A 

Younique não é responsável pela má utilização ou apropriação indevida dos Materiais da 

Younique, dos Materiais Enviados, ou de qualquer outra informação contida no website ou 

vinculada pelo website.   

 

12. Passatempos e recursos especiais 

 

A Younique pode, periodicamente, realizar passatempos ou outros eventos similares no website 

ou disponibilizar certos recursos ou funcionalidades especiais. Além destes Termos de Utilização, 

esses passatempos ou recursos poderão estar sujeitos aos seus próprios termos e condições, os 

quais deve ler e concordar antes de participar desses passatempos ou utilizar esses recursos 

especiais.  

 

13. Queixas por violação de direitos de autor - Lei Digital Millennium Copyright 

 

A Younique respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e fez tudo para obter as 

licenças adequadas para todos os conteúdos que disponibiliza diretamente no website, e pedimos 

aos nossos utilizadores que façam o mesmo. A Younique pode, em circunstâncias apropriadas e a 

seu único e exclusivo critério, desabilitare/ouencerrar as contas de utilizadores suspeitos de serem 

infratores de propriedades intelectuais. Nos termos da Lei Digital Millennium Copyright 

(“DMCA”), a Younique designou um agente para receber reclamações por violação de direitos de 

autor.  Se pensa ter algum material no website que incorra em violação e tenha sido publicado pela 

Younique, pelos nossos utilizadores ou por qualquer outra parte, pode notificar a Younique sobre 

a suposta violação entrando em contacto com o Agente DMCA designado da Younique através 

do:  

 

Departamento Jurídico 

Younique, LLC 

3400 Mayflower Avenue 

Lehi, UT 84043 

copyright@youniqueproducts.com 

 

Queira incluir as seguintes informações na sua comunicação:  

 

(i) Identificação do(s) trabalho(s) supostamente infratores e uma declaração de 

propriedade para esse(s) trabalho(s); 

mailto:copyright@youniqueproducts.com


(ii) Identificação do material supostamente infrator ou objeto de atividades infratoras e que 

deveser removido ou cujo acesso deve ser desativado, e informações suficientes para 

permitir a localização do material; 

  

(iii) Informações suficientes que nos permitam entrar em contacto consigo,como endereço, 

número de telefone e endereço de e-mail pelo qual pode ser encontrado; 

 

(iv) Uma declaração de que acredita de boa fé que a utilização do material da maneira 

relatada não foi autorizada pelo proprietário dos direitos de autor, pelo seu agente ou 

por lei; 

 

(v) Uma declaração, sob pena de perjúrio, de que as informações contidas na notificação 

são precisas e que está autorizado a agir em nome do proprietário do direito exclusivo 

quetenha sido supostamente violado; e 

 

(vi) A sua assinatura física ou eletrónica. 

 

 

 

14. EXCLUSÃO DE GARANTIAS 

 

ENTENDE E CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE:  

 

(i) UTILIZA O WEBSITE POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO. OS 

CONTEÚDOS OU INFORMAÇÕES CONTIDOS NO WEBSITE SÃO FORNECIDOS 

“TAL COMO ESTÃO” E “CONFORME DISPONÍVEIS”, SEM DECLARAÇÕES OU 

GARANTIAS DE QUALQUER TIPO.   A YOUNIQUE NÃO GARANTE QUE AS 

FUNÇÕES NO WEBSITE SERÃO CONTÍNUAS OU LIVRES DE ERROS, QUE OS 

DEFEITOS NO WEBSITE SERÃO CORRIGIDOS, OU QUE O WEBSITE OU O 

SERVIDOR QUE DISPONIBILIZA O WEBSITE ESTÃO LIVRES DE VÍRUS OU DE 

OUTROS COMPONENTES PREJUDICIAIS;  

 

(ii) NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A YOUNIQUE 

E OS SEUS PROPRIETÁRIOS, MEMBROS, CONTROLADORAS, SUBSIDIÁRIAS, 

AFILIADAS, GERENTES, DIRIGENTES, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, 

REPRESENTANTES E LICENCIADORES NÃO SÃO RESPONSÁVEIS POR 

QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO (ENTRE 

OUTRAS) GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM 

DETERMINADO FIM E NÃO VIOLAÇÃO;  

 

(iii) OS MATERIAIS DA YOUNIQUE SÃO DESCARREGADOS OU OBTIDOS DE 

QUALQUER OUTRA FORMA ATRAVÉS DO WEBSITE POR SUA PRÓPRIA CONTA 

ERISCO, E FICARÁ O ÚNICO RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS AO SEU 

COMPUTADOR OU PERDA DE DADOS QUE RESULTEM DO DESCARREGAMENTO 

DESSES MATERIAIS. EM NENHUMA SITUAÇÃO A YOUNIQUE SERÁ 

RESPONSÁVEL, DE QUALQUER FORMA, PELOS MATERIAIS DA YOUNIQUE, 



INCLUINDO, ENTRE OUTROS, POR ERROS OU OMISSÕES EM CONTEÚDOS, OU 

PERDAS OU DANOS DE QUALQUER NATUREZA SOFRIDOS POR MOTIVO DE USO 

INDEVIDO DOS MATERIAIS PUBLICADOS, ENVIADOS POR E-MAIL, OU 

TRANSMITIDOS DE OUTRA FORMA ATRAVÉS DO WEBSITE;  

 

(iv) O WEBSITE E OS MATERIAIS DA YOUNIQUE SERVEM APENAS PARA 

FINS INFORMATIVOS. ASSUME TODAS AS RESPONSABILIDADES E 

OBRIGAÇÕESRELATIVAS À UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DO WEBSITE PARA 

ATINGIR OS SEUS RESULTADOS PRETENDIDOS. ASSUME TODAS AS 

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕESRELATIVAS ÀS DECISÕES OU 

ORIENTAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO OU APLICAÇÃO DE 

QUALQUER MATERIAL DO WEBSITE, INCLUINDO ORIENTAÇÕES DADAS A 

TERCEIROS; E    

 

(v) CASO ENCONTRE QUALQUER MATERIAL NO WEBSITE QUE SEJA 

CENSURÁVEL, NÃO DEVE UTILIZAR O WEBSITE. 

 

15. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

(i) COMPREENDE E CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE, EM NENHUMA 

SITUAÇÃO A YOUNIQUE, AS SUAS CONTROLADORAS, SUBSIDIÁRIAS OU 

AFILIADAS, OS SEUS RESPECTIVOS PATROCINADORES, CONTRATANTES, 

VENDEDORES, SUCESSORES, CESSIONÁRIOS OU LICENCIADOS OU QUALQUER 

UM DOS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS, MEMBROS, GERENTES, DIRIGENTES, 

DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES OU REPRESENTANTES 

(COLETIVAMENTE, AS PARTES EXONERADAS PELA YOUNIQUE) SÃO 

RESPONSÁVEIS OU RESPONSABILIZÁVEIS PERANTE SI OU QUALQUER OUTRA 

PESSOA OU ENTIDADE, POR DANOS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUINDO, 

SEM LIMITAÇÃO, DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES, 

ESPECIAIS, EXEMPLARES, PUNITIVOS OU OUTROS TIPOS DE DANOS, ENTRE OS 

QUAIS: DANOS POR LUCROS CESSANTES, ÁGIO, UTILIZAÇÃO, DADOS OU 

OUTRAS PERDAS TANGÍVEIS DECORRENTES OU RELACIONADAS AO WEBSITE 

DE QUALQUER MANEIRA, À UTILIZAÇÃO OU À INCAPACIDADE DE UTILIZAR O 

WEBSITE, AO ACESSO NÃO AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO DE TRANSMISSÕES 

OU DADOS, MATERIAIS DISPONÍVEIS NO WEBSITE, DECLARAÇÕES OU 

CONDUTA DE TERCEIROS OU RELACIONADOS AO WEBSITE, OU QUALQUER 

OUTRO ASSUNTO RELACIONADO AO WEBSITE OU INFORMAÇÕES CONTIDAS 

NO WEBSITE, MESMO QUE ESSAS PARTES TENHAM SIDO AVISADAS DA 

POSSIBILIDADE DESSES DANOS. 

 

(ii) O SEU ÚNICO RECURSO CASO ESTEJA INSATISFEITO COM O 

WEBSITEE/OUMATERIAIS RELACIONADOS AO WEBSITE É INTERROMPER A 

UTILIZAÇÃO DO WEBSITE. CONCORDA QUE ESTA EXONERAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADEÉ FEITA COM O INTUITO DE EXONERAR CONTRA TODAS 

AS QUEIXAS ATUAIS E FUTURAS, CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, E COM O 

INTUITO DE RENUNCIAR A TODOS OS DIREITOS PERANTE AS LEIS DE UTAH OU 



OUTRAS LEIS QUE EXIGEM EXONERAÇÕES SIMILARES E AINDA 

DESCONHECIDAS. 

 

16. Indemnização 

 

Concorda irrevogavelmente em defender, indemnizar e isentar as Partes Exoneradas pela 

Younique de e contra todas as reivindicações ou pedidos referentes: (i) à utilização indevida do 

website ou de quaisquer Materiais da Younique encontrados no website; (ii) qualquer violação que 

venha a fazer desses Termos de Utilização; (iii) qualquer violação que venha a fazer das 

declarações ou garantias feitas por si sob esses Termos de Utilização; (iv) quaisquer Materiais 

Enviados; e (v) qualquer violação que venha a cometer de qualquer lei ou dos direitos de outras 

partes. Indemnizações, nesses Termos de Utilização, incluirão responsabilidades ou despesas, 

perdas, danos (reais e consequentes), ações judiciais, custos de litígio, custas judiciais e honorários 

de advogados, entre outros. Esta obrigação de indemnização permanecerá em vigor após a 

cessação destes Termos de Utilização.  

 

17. Rescisão 

 

A Younique reserva-se o direito irrestrito, a seu único e exclusivo critério, de restringir, 

suspenderou encerrar o seu acesso ou utilização do website e/ou encerrar as licenças concedidas 

neste documento a qualquer momento e por qualquer motivo. Entende e concorda que o possível 

encerramento do seu acesso ou utilização do website podeser efetuado sem aviso prévio, e que tal 

encerramento pode resultar na perda e destruição de todas as informações e conteúdos associados 

a si e às suas atividades no website. 

 

 

18. Resolução de conflitos 

 

A maioria das questões dos clientes pode ser resolvida rapidamente entrando em contato com o 

<Serviço de Apoio ao Cliente da Younique>. No caso improvável do Suporte da Younique não 

conseguir resolver a sua reclamação, esses Termos de Utilização irão reger a resolução de conflitos 

entre nós.   

 

Conforme permitido pelas leis aplicáveis, concorda que, independentemente de qualquer lei ou 

estatuto contrários, as reclamações ou ações decorrentes ou relacionadas a estes Termos de 

Utilização ou à utilização do website devem ser apresentadas dentro de um (1) ano após o 

surgimento de tal reivindicação, caso contrário, serão excluídas para sempre.  

 

19. Convenção de arbitragem de conflitos (Austrália, Canadá, México, Nova Zelândia e 

Estados Unidos)  

 

Destinado apenas para pessoas ou empresas localizados na Austrália, Canadá, México, Nova 

Zelândia e nos Estados Unidos. Concorda também com as disposições dessa secção sobre 

resolução de conflitos. 

 



LEIA AS DISPOSIÇÕES DE ARBITRAGEM COM ATENÇÃO. AO ESCOLHER A 

ARBITRAGEM, VOCÊ E A YOUNIQUE CONCORDAM QUE OS CONFLITOS DEVEM 

SER RESOLVIDOS POR MEIO DE UMA ARBITRAGEM VINCULATIVA E QUE 

AMBAS AS PARTES ABDICAM DO DIREITO DE LEVAR TAIS CONFLITOS À 

JUSTIÇA, CONFORME DESCRITO ABAIXO. ESTA SECÇÃO REFERE-SE AO 

“ACORDO DE ARBITRAGEM” ENTRE AS PARTES. 

 

Caso exista um conflito entre si e a Younique decorrente ou relacionado com os presentes Termos 

de Utilização, os direitos ou obrigações de qualquer uma das partes sob estes Termos de Utilização, 

ou da utilização do website e de outros serviços, recursos, materiais, aplicações, passatempos, ou 

funcionalidades do website, o conflito será resolvido de maneira absoluta e final por arbitragem, 

conforme descrito mais detalhadamente abaixo.  

 

O que é a Arbitragem. A arbitragem é um método de resolução de conflitos e de outras 

controvérsias sem a necessidade de um processo judicial. Ao concordar com a arbitragem, abdica 

do direito de ir à Justiça e, em vez disso, os conflitos serão encaminhados para um árbitro, que 

determinará a resolução final e vinculativa. 

 

Renúncia de Ações Coletivas. Você e a Younique concordam em renunciar a qualquer direito de 

iniciar ações coletivas, participar em ações coletivas ou agir judicialmente de maneira coletiva. 

Caso esta renúncia de ação coletiva seja declarada inexequível por qualquer motivo, qualquer 

Acordo de Arbitragem será declarado nulo e sem efeito (mas o restante destes Termos de 

Utilização permanecerá em vigor). 

 

Âmbito. Você e a Younique concordam em arbitrar todos os conflitos entre as partes, incluindo 

reivindicações legais, reivindicações de equidade, e qualquer conflito decorrente, relativo ou 

relacionado de qualquer forma a estesTermos de Utilização, aos direitos ou obrigações de qualquer 

uma das partes sob estes Termos de Utilização, ou à utilização do website e quaisquer serviços, 

recursos, materiais, aplicações, passatempos ou funcionalidades do website. Não obstante o acima 

exposto, qualquer uma das partes pode recorrer a um tribunal de jurisdição competente no Condado 

de Salt Lake ou no Condado de Utah, no Estado de Utah, nos Estados Unidos, ou em qualquer 

outra jurisdição, conforme necessário, para: (i) solicitar uma ordem de restrição temporária, 

injunção preliminar ou outra medida cautelar antes, durante ou depois de uma decisão sobre uma 

sentença arbitral ou ordem para proteger as informações confidenciais, particulares, segredos 

comerciais ou informação sobre a propriedade da parte; ou (ii) executar uma sentença arbitral ou 

a medida cautelar deliberada por um árbitro. 

 

Legislação, normas e jurisdição aplicável. 

 

(i) Austrália e Nova Zelândia: Para pessoas singulares ou coletivas localizadas na 

Austrália ou na Nova Zelândia, todas as arbitragens deverão ser realizadas em 

conformidade com a Lei de Arbitragem Comercial de 2010 (NSW). Todas as 

arbitragens serão realizadas em Sydney, no Estado de New South Wales. 

 

(ii) Canadá e Estados Unidos: Para pessoas singulares ou coletivas localizadas no Canadá 

ou nos Estados Unidos, a interpretação e o cumprimento do Acordo de Arbitragem 



serão regidos pela Lei Federal de Arbitragem (ou “FAA”). Sujeito à renúncia de ações 

coletivas e aos procedimentos específicos descritos abaixo, a arbitragem deverá ser 

realizada pela American Arbitration Association (“AAA”), devendo ser iniciada e 

processada de acordo com as Regras de Arbitragem Comercial da AAA, salvo mediante 

modificação deste documento. Mais informações sobre a AAA podem ser encontradas 

no website (https://www.adr.org/), inclusive as Regras de Arbitragem Comercial da 

Associação (https://www.adr.org/sites/default/files/Commercial%20Rules.pdf). A 

arbitragem deverá ocorrer no Condado de Salt Lake ou no Condado de Utah, no Estado 

de Utah, nos Estados Unidos. 

 

(iii) México: Para todas as pessoas singulares ou coletivas localizadas no México, a 

interpretação e o cumprimento deste Acordo de Arbitragem serão feitos de acordo com 

as regras estabelecidas pela Câmara Nacional de Comércio da Cidade do México e 

pelas disposições aplicáveis do Código Comercial. As arbitragens serão realizadas nos 

Tribunais Federais Distritais, na Cidade do México, no México. 

 

Sentença arbitral. O árbitro deverá proferir uma sentença por escrito, em conformidade com as 

regras arbitrais aplicáveis. A sentença deverá limitar-se a decidir os direitos e os deveres no 

conflito específico entre as partes. O árbitro poderá impor uma medida justa contra uma parte 

apenas se for acionado pela outra parte. Recursos contra a sentença proferida pelo árbitro podem 

ser interpostos em qualquer tribunal localizado dentro da jurisdição aplicável, conforme 

estabelecido nestes termos e condições, e tal julgamento será final, não havendo lugar a outros 

recursos.  

 

Dissociabilidade. Com exceção da renúncia a ações coletivas determinada acima, se alguma das 

disposições neste Acordo de Arbitragem for considerada inaplicável por qualquer motivo, as outras 

disposições permanecerão em vigor.  

 

Custas. As partes deverão suportar as suas custas e despesas individualmente e em partes iguais 

das (i) custas de arbitragem e dos (ii) encargos administrativos de arbitragem.  

 

Confidencialidade. Exceto quando previsto por lei, as partes e o árbitro não poderão divulgar 

informações sigilosas, confidenciais ou sobre propriedade obtidas no âmbito da arbitragem. O 

árbitro ficará autorizado a ordenar medidas cautelares relacionadas à divulgação de tais 

informações. 

 

 

 

20. Convenção de arbitragem de conflitos (Reino Unido)  

 

Destinada apenas para pessoas ou empresas localizados no Reino Unido. Concorda também com 

as disposições dessa secção sobre resolução de conflitos. 

 

Caso exista um conflito entre si e a Younique decorrente ou relacionado com os presentes Termos 

de Utilização, os direitos ou obrigações de qualquer uma das partes sob estes Termos de Utilização, 

ou da utilização do website e de outros serviços, recursos, materiais, aplicações, passatempos, ou 



funcionalidades do website, o conflito será resolvido de maneira absoluta e final por arbitragem, 

conforme descrito mais detalhadamente abaixo. Não obstante as disposições acima, a arbitragem 

não se aplicará caso tenha, de alguma forma, violado ou ameaçado violar os direitos de propriedade 

intelectual da Younique. Nesse caso, a Younique reserva-se o direito de iniciar uma ação judicial 

exclusivamente para obter uma medida cautelar para impedir a utilização não autorizada ou abuso 

do website ou a violação da propriedade intelectual da Younique antes de dar início ao processo 

de arbitragem ou ao processo informal de resolução de conflitos descrito nesta secção. 

 

LEIA AS DISPOSIÇÕES DE ARBITRAGEM COM ATENÇÃO. AO ESCOLHER A 

ARBITRAGEM, VOCÊ E A YOUNIQUE CONCORDAM QUE OS CONFLITOS DEVEM 

SER RESOLVIDOS POR MEIO DE UMA ARBITRAGEM VINCULATIVA E QUE 

AMBAS AS PARTES ABDICAM DO DIREITO DE LEVAR TAIS CONFLITOS À 

JUSTIÇA, CONFORME DESCRITO ABAIXO. ESTA SECÇÃO REFERE-SE AO 

“ACORDO DE ARBITRAGEM” ENTRE AS PARTES.  

 

O que é a Arbitragem. A arbitragem é um método de resolução de conflitos e de outras 

controvérsias sem a necessidade de um processo judicial. Ao concordar com a arbitragem, abdica 

do direito de ir à Justiça e, em vez disso, os conflitos serão encaminhados para um árbitro, que 

determinará a resolução final e vinculativa.  

 

Âmbito. Qualquer conflito, controvérsia ou litígio que possam surgir destes Termos de Utilização 

ou dos direitos e deveres de qualquer uma das partes do presente acordo, ou à utilização do website 

e dos serviços, recursos, materiais, aplicações, passatempos ou funcionalidades do website deverão 

ser encaminhados e resolvidos de maneira definitiva por meio de arbitragem na Corte Internacional 

de Arbitragem de Londres (“LCIA”) perante um árbitro único em Londres, no Reino Unido, sob 

as Normas da LCIA (que são consideradas incorporadas nesta cláusula por referência). Para esses 

fins, cada uma das partes submete-se irrevogavelmente à jurisdição da arbitragem da LCIA. 

 

21. Lei aplicável e jurisdição 

 

As leis do Estado de Utah irão reger todos os assuntos relacionados a estes Termos de Utilização 

e à utilização do website e dos serviços, recursos, materiais, aplicações, passatempos ou 

funcionalidades do website, independentemente do conflito de princípios legais. A jurisdição 

competente para julgar qualquer assunto que não esteja sujeito à arbitragem será no Distrito 

Federal para o Distrito de Utah ou em qualquer tribunal estadual no Condado de Utah, no Estado 

de Utah, nos Estados Unidos.  

 

22. Disposições gerais 

 

Renúncia. Caso a Younique não consiga impor ou fazer valer algum direito ou termo contido nestes 

Termos de Utilização, isso não constituirá uma renúncia de tal direito ou termo e não afetará de 

qualquer forma o seu direito de impor ou fazer valer tal direito ou termo futuramente. A renúncia 

a qualquer direito ou termo não deverá ser interpretada como uma renúncia permanente de tal 

direito ou termo.  

 



Dissociabilidade. Se qualquer disposição destes Termos de Utilização for considerada ilegal, 

inválida ou inaplicável por qualquer motivo, essa disposição deverá ser interpretada como 

dissociável do restante e não afetará a validade e a aplicabilidade das disposições restantes, que 

permanecerão em vigor. 

 

Permanência. Mesmo após o encerramento da sua conta ou destes Termos de Utilização por 

qualquer motivo, todos os direitos, obrigações e condições destes Termos de Utilização que, por 

sua natureza, devam permanecer em vigor, incluindo, entre outros, isenções de garantias, 

obrigações de indemnização, disposições de resolução de conflitos e limitações de 

responsabilidade, permanecerão em vigor. 

 

23. Contactar-nos 

 

Caso tenha alguma pergunta ou dúvida sobre estes Termos de Utilização, entre em contacto 

connosco através do Serviço de Apoio ao Cliente da Younique ou pelo correio normal em 

Younique, LLC, Attn: Legal Department, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043, United 

States. Note que essas comunicações não são necessariamente seguras. Por isso, não deverá incluir 

dados sobre o teu cartão de crédito ou outras informações sigilosas nas comunicações que faça 

connosco. 

 

Última atualização: 14 de outubro de 2019 


