
 

 
 

Introdução 

Política de Privacidade da Younique 

 

A Younique, LLC, empresa constituída de acordo com as leis do estado de Utah, e a 
Younique Products B.V., empresa constituída de acordo com a legislação Holandesa, e 
subsidiária indireta da Younique, LLC (denominadas em conjunto como "Younique", 
"nós", "nos" e "nosso") compreendemos a importância da privacidade das  pessoas  
físicas (doravante denominados "utilizadores" e "tu"). Esta Política de Privacidade 
aplica-se à recolha e utilização de informações, inclusive durante visitas ao nosso site 
(localizado em https://www.youniqueproducts.com) (o "Site"), às nossas aplicações  
móveis (as "Apps"), ou aos nossos outros serviços que se refiram a esta Política de 
Privacidade (os "Serviços"). Note que para efeitos das leis de proteção de dados da UE, a 
Younique LLC, a Younique products B.V. e as nossas Apresentadoras Younique serão 
"controladores de dados" (ou seja, as partes responsáveis e que controlam o 
processamento das suas informações pessoais recolhidas de acordo com esta Política de 
Privacidade). 

Recolha de Informações 
 

A Younique poderá recolher dois tipos diferentes de informação: informações de identificação 
pessoal (IIP) e informações não pessoais (INP). 

 
IIP são informações que a identificam como indivíduo ou a partir das quais pode ser 
identificada. Podem ser: 

 
• informações (tais como o seu nome, endereço, número de telefone, endereço de email, 

informações de contas de redes sociais, entre elas Facebook, Google+ e Instagram, data 
de nascimento, CPF, informações de cartões de crédito, endereço de cobrança, endereço 
de IP, imagens, histórico de compra e informações para envio) que disponibiliza (i) ao 
preencher os formulários no site ou nas Apps, incluindo quaisquer informações que 
possa disponibilizar durante o processo de registo para se tornar uma Apresentadora 
Younique ou uma cliente, ou qualquer informação que disponibilize para comprar 
produtos, ou (ii) relativas a qualquer Serviço, inclusive se registrar, fizer upload ou 
enviar materiais através do site ou das Apps ou participar em qualquer concurso ou 
promoção que possamos realizar; 

• relativamente à estrutura de login na conta, aos seus dados de acesso e palavra-passe; 

• conteúdo de todas as comunicações que nos enviar, por exemplo, para relatar um 
problema ou enviar perguntas, questões ou comentários sobre o Site, as Apps, os 
Serviços, os nossos produtos ou qualquer conteúdo relacionado com os mesmos, bem 
como o seu meio de comunicação preferido; e 

• informações de questionários que podemos, periodicamente, realizar no site, nas Apps, 
ou relativamente aos serviços, para fins de pesquisa, se decidir responder ou participar 
dessas pesquisas. 

Se for uma Apresentadora Younique, também podemos recolher informações sobre os seus 
bónus e comissões. Também podem ser recolhidas IIP de, entre outros, informações que nos 
disponibiliza diretamente, informações sobre produtos ou serviços que a Younique atualmente 
lhe disponibilize ou que já lhe tenha disponibilizado, ou informações que a Younique receba  
das nossas entidades afiliadas, outras Apresentadoras Younique ou terceiros relacionados ao 



 

estabelecimento da nossa relação ou à disponibilização dos serviços para si. Essas informações 
podem ser recebidas de qualquer modo, inclusive pessoalmente, em conversas por telefone e 
quaisquer outras comunicações escritas ou eletrónicas. 

 
Se for cliente ou anfitrião de uma reunião Younique online ou presencial, as suas IIP podem 
ser-nos fornecidas pela Apresentadora  Younique que anotou o seu pedido ou  que compareceu 
à reunião que organizou ou participou. 

 
O fornecimento de IIP é necessário para que possamos cumprir as nossas obrigações legais e 
contratuais perante si e para as finalidades identificadas abaixo, quando de nosso interesse. Não 
tem qualquer obrigação de fornecer tais informações. No entanto, se decidir ocultar as 
informações solicitadas, talvez não possamos disponibilizar alguns serviços (entre eles, a 
entrega de pedidos que tenha feito, a prestação de outros serviços solicitados no site a seu 
pedido ou o seu registo como Apresentadora Younique). 

 
Exceto quando solicitarmos ou requisitarmos especificamente, pedimos que não nos envie ou 
divulgue qualquer informação que seja considerada como "uma categoria especial de dados 
pessoais" nos termos das leis de proteção de dados da UE (como informações relacionadas à  
sua saúde). Nos casos em que solicitarmos essas informações especificamente, entraremos em 
contato consigo, solicitando o seu prévio consentimento. Não tem obrigação de disponibilizar 
essas informações e,  ao fazê-lo, será de forma estritamente voluntária para ajudar a Younique   
a solucionar questões ou queixas que apresente sobre os nossos produtos. A Younique não irá 
utilizar essas informações para outros fins e irá conservá-las apenas enquanto forem necessárias 
para solucionar as suas dúvidas ou queixas. 

INP são informações adicionais. Elas podem incluir informações demográficas, dados de 
comportamento de utilizador obtidos  através de ferramentas métricas de interação na  Internet  
e quaisquer outras informações que não revelem a sua identidade. As INP podem estar 
conectadas a outras informações tuas que recolhemos. Caso essas INP sejam vinculadas a 
informações que lhe identifiquem como indivíduo ou a partir das quais possa ser identificada, 
elas serão consideradas e protegidas por nós da mesma forma que as IIP. 

 
Uso de Informação 

 
A Younique poderá usar IIP sobre si para os seguintes fins: (i) estabelecer ou manter a nossa 
relação consigo; (ii) entrar em contato consigo para responder às suas questões e solicitações; 
(iii) prestar serviços que tenha solicitado; (iv) manté-la informada sobre os produtos e serviços 
que possam ser de seu interesse; (v) personalizar a sua experiência conosco; (vi) ajudá-la 
enquanto estiver a navegar no site, nas Apps ou a utilizar os serviços; (vii) para gestão do 
negócio, inclusive para análises estatísticas; (viii) melhorar o site, as Apps, os serviços, 
ajudando-nos a perceber quem utiliza o site, as Apps e os serviços e como os mesmos são 
utilizados; (ix) para prevenção e detecção de fraudes; e (x) para cumprir as leis,  regulamentos   
e códigos de prática aplicáveis. 

 
Divulgação de Informações 

 
A Younique poderá compartilhar IIP sobre si com terceiros, tais como nossos afiliados, 
Apresentadoras Younique, entidades do governo e agências de regulação, aqueles com quem 
pediu que compartilhássemos informações e terceiros para que eles nos possam prestar serviços 
(incluindo, por exemplo, empresas que prestem assistência técnica ao nosso site, Apps ou 
Serviços, instituições financeiras que processem pagamentos de pedidos feitos por si, nossos 



 

fornecedores e outros terceiros que ajudem na entrega dos produtos e serviços que você 
solicitou, e terceiros que nos ajudem nas pesquisas destinadas a melhorar o Site, as Apps, os 
serviços e as nossas ofertas de produtos). 

 
Se tiver dúvidas sobre produtos, serviços ou oportunidades de negócios na Younique, 
poderemos fornecer os seus dados de contato a uma Apresentadora Younique da sua região  
para que ela possa responder às suas questões. Além disso, se comprar produtos Younique ou 
criar uma conta de cliente conosco, poderemos partilhar o seu nome, localização, dados de 
contato e histórico de compras com Apresentadoras Younique para ajudá-las a estabelecer e 
manter uma relação consigo. Caso seja uma apresentadora Younique, o seu nome, localização, 
dados de contato e desempenho (incluindo, entre outros, informações de venda e de estado) 
poderão ser partilhados com outras Apresentadoras Younique. Além disso, IIP sobre si poderão 
ser partilhadas com os nossos clientes. 

A Younique exige que os seus prestadores de serviços tratem as IIP sobre si de maneira 
confidencial e segura e apenas com a finalidade de prestar serviços em nosso nome. NOTE 
QUE ESTA AFIRMAÇÃO NÃO TRATA DAS PRÁTICAS E POLÍTICAS DE 
PRIVACIDADE DAS NOSSAS APRESENTADORAS YOUNIQUE INDEPENDENTES. 
No entanto, as Apresentadoras Younique concordam, conforme especificado no Contrato de 
Apresentadora Independente Younique, em respeitar todas as leis e regulamentos de 
privacidade aplicáveis. 

 
Sem prejuízo de qualquer outra disposição em contrário na presente Política de Privacidade, 
reservamo-nos o direito de divulgar e utilizar as suas IIP se o julgarmos necessário ou 
admissível: (a) para os nossos consultores profissionais, incluindo advogados, contabilistas, 
conselheiros fiscais e auditores; (b) empresas de cobrança e outras partes que nos auxiliem nas 
funções de recuperação de crédito; (c) quando exigido por lei; (d) em resposta a processos 
legais (por exemplo, perante uma ordem judicial ou intimação); (e) para atender a solicitações 
de autoridades policiais; (f) para fazer valer nossos termos, condições ou políticas; (g) para 
proteger as nossas operações; (h) para proteger os direitos, a privacidade ou os bens da 
Younique, os seus próprios bens ou de terceiros; e/ou (i) para nos permitir encontrar soluções 
disponíveis ou limitar danos que possamos sofrer. Por exemplo, podemos, limitando-nos à 
extensão máxima permitida pela lei, divulgar IIP sobre si para autoridades policiais para as 
ajudar a identificar pessoas que participem ou tenham participado de atividades criminosas. 
Também podemos, dentro dos limites da lei aplicável, transferir as suas IIP para terceiros que 
venham a adquirir os nossos ativos ou ações, em todo ou em parte, ou que nos sucedam na 
condução da totalidade ou de parte de nossos negócios, seja por fusão, aquisição, reorganização 
ou de qualquer outra forma. 

Como as informações não pessoais (Non-PII) não te identificam pessoalmente, reservamo-nos  
o direito de usá-las e divulgá-las para terceiros, para qualquer finalidade. 

 
Transferências Internacionais de IIP: Escudo de Privacidade 

 
Salvo quando proibido por lei, regulamentos, contratos ou normas profissionais, a Younique 
poderá transferir IIP sobre si para fora dos Estados Unidos, para outros países, para os fins 
descritos nessa Política de Privacidade. 



 

Se estiver localizada no Espaço Económico Europeu (EEE) ou na Suíça, poderemos transferir  
as suas IIP para países fora do EEE ou da Suíça, que poderão não proporcionar um nível de 
proteção adequado ou similar àquele proporcionado pelo EEE e/ou pela Suíça (inclusive os 
Estados Unidos). Para proprocionar a proteção adequada para as IIP recebidas nos Estados 
Unidos, provenientes do EEE e/ou da Suíça, a Younique adaptou-se aos regulamentos dos EUA 
e da Suíça (coletivamente, os "Regulamentos de Privacidade"), conforme determinado pelo 
Departamento de Comércio dos EUA. Além disso, a Younique adota os Princípios de Proteção 
à Privacidade relativos à recolha, utilização e retenção de IIP transferidos do EEE e Suíça para  
a Younique nos Estados Unidos. Em caso de conflito entre os termos dessa Política de 
Privacidade e os Princípios de Proteção à Privacidade, os Princípios de Proteção à Privacidade 
deverão prevalecer. Para saber mais sobre os Regulamentos de Privacidade, e para visualizar o 
nosso certificado, visite https://www.privacyshield.gov/. 

A Younique é responsável, nos termos dos Regulamentos de Privacidade, se um agente terceiro 
usar ou divulgar IIP recebidas pela Younique de forma inconsistente com os Princípios de 
Proteção à Privacidade, exceto se a Younique provar não ser responsável pelo evento que 
ocasionou tal dano. Se a Younique vier a saber que um terceiro está a utilizar ou a divulgar IIP 
de maneira contrária ao estabelecido nessa Política de Privacidade, iremos tomar as medidas 
necessárias para encerrar tal utilização ou divulgação. 

 
Nos termos dos Regulamentos de Proteção de Privacidade, a Younique oferecerá às pessoas 
físicas a oportunidade de escolher quais IIP sobre elas serão divulgadas a terceiros ou usadas 
para fins incompatíveis com os fins para os quais elas haviam sido originalmente recolhidas ou 
posteriormente autorizadas, a menos que tal escolha não seja exigida por lei. 

 
Relativamente às IIP recebidas nos termos das Regulamentações de Proteção de Privacidade,    
a Younique fica sujeita às autoridades policiais e de investigação da Comissão Federal de 
Comércio dos EUA. Em algumas circunstâncias, podemos ser obrigados a divulgar IIP para 
atender solicitações legais feitas por autoridades públicas, inclusive para atender a  exigências 
de segurança nacional ou de aplicação da lei. 

 
Em caso de reclamações relativas à IIP transferidas ou recebidas nos termos das 
Regulamentações de Proteção de Privacidade, deverá em primeiro lugar entrar em contato com 
a Younique utilizando as informações de contato abaixo. Investigaremos e tentaremos resolver 
quaisquer questões ou queixas que possa apresentar dentro de 45 dias após a receção. Se a 
Younique não conseguir resolver a sua solicitação através de seus processos internos ou se não 
ficar satisfeito com a nossa resposta, pode apresentar gratuitamente uma queixa à JAMS em 
https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim. 

 
Em algumas circunstâncias, cidadãos do EEE e da Suíça poderão solicitar uma arbitragem 
imparcial para solucionar um conflito relacionado à Proteção da Privacidade. Para recorrer à 
arbitragem imparcial, deve seguir os passos abaixo para iniciar um pedido de arbitragem: (1) 
apresentar a sua queixa diretamente à Younique e dar-nos a oportunidade de resolver o 
problema; (2) fazer uso do mecanismo independente de solução de conflitos, nesse caso o 
JAMS; e (3) apresentar a queixa às autoridades de proteção de dados competentes e permitir 
que o Departamento de Comércio dos EUA tenha a oportunidade de resolver o problema, sem 
que tenha que incorrer em custos. Para mais informações sobre arbitragem, consulte os 
Regulamentos de Proteção à Privacidade do Departamento de Comércio dos EUA: Anexo I 
(Arbitragem Imparcial). 



 

Os seus direitos 
 

Cidadãos do EEE e da Suíça têm alguns direitos relativamente aos dados que podem ficar 
sujeitos a limitações e/ou restrições. Entre esses direitos, estão o direito de: (i) solicitar acesso, 
retificação ou eliminação das suas IIP; (ii) obter a proibição do processamento ou refutar o 
processamento das suas IIP; e (iii) solicitar uma cópia de suas IIP, que lhe deverá ser fornecida, 
ou a um terceiro, em formato digital. Se desejar exercer um dos direitos mencionados acima, 
queira enviar-nos a sua solicitação para o contato indicado abaixo. Os cidadãos também têm o 
direito de apresentar queixa sobre o processamento das suas IIP junto da autoridade de proteção 
de dados competente das suas respectivas jurisdições. 

 
Segurança da Informação 

 
A Younique mantém salvaguardas físicas, administrativas e técnidas para proteger as IIP contra 
perda, uso indevido, ou acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição. Os nossos 
colaboradores e os colaboradores das nossas associadas têm acesso às IIP somente se tiverem 
necessidade de saber as informações relacionadas a uma finalidade comercial legítima, como 
(a) a prestação de serviços ou (b) para ajudar a identificar outros serviços que a Younique e  
suas associadas oferecem que possam ser de teu interesse ou para o teu uso. 

 
Período de Conservação 

 
Conservamos as suas IIP pelo período em que for uma cliente ou Apresentadora da  Younique 
e, após isso, apenas pelo período necessário para cumprir as exigências dessa Política de 
Privacidade, a menos que um período de conservação mais longo seja imposto ou  permitido 
por lei, ou então para cumprir outra exigência legal. 

 
Cookies 

 
Cookies são pequenos arquivos colocados no seu computador por um site que os utiliza para 
armazenar informações sobre como utiliza o nosso site. A Younique pode usar cookies para 
reconhecer quando regressa ao nosso Site para poder lhe proporcionar uma melhor experiência 
de utilizador. Os nossos cookies irão detetar detalhes técnicos sobre a sua visita ao nosso Site, 
como: dados de tráfego, dados de localização, o seu endereço de IP, o tipo de navegador que 
utiliza, tipos e versões de plugin do seu navegador, os sites ou outros recursos a que acede no 
site, informações de interação na página e a duração de sua visita a algumas páginas. Da mesma 
forma, a nossa Política de Cookies e de Privacidade será aplicada para o tratamento que 
daremos às informações obtidas através dos cookies. 

 
 Tipos de Cookies usados no Site 

 
Podemos posicionar os nossos cookies no seu dispositivo através do Site. 

 
A utilização que fazemos dos cookies garante que, tanto o funcionamento básico do nosso site, 
quanto as estatísticas do Google  Analytics,  nos ajudem a melhorar o compromisso para com  
os nossos usuários. 

 
Pode encontrar mais informações sobre cada cookie que utilizamos e os fins para os quais os 
utilizamos na tabela abaixo 



 

Tipo de Cookie Nome Finalidade Validade/Exclusão 

Cookies de Sessão youniqueSesssion Estado de Login - 
Esses cookies 
monitorizam o seu 
estado de login no 
nosso Site. Local - 
Esses cookies são 
utilizados  para 
monitorizar  a 
localização e o 
idioma usado pelo 
nosso Site para a sua 
sessão. Carrinho de 
Compras - Esses 
cookies são 
utilizados para 
registrar a sua 
atividade no nosso 
site, incluindo itens 
deixados no seu 
carrinho  de compras. 

Podes recusar o uso de 
cookies ao ativar a 
configuração no teu 
navegador que te permite 
recusar a configuração de 
cookies. No entanto, se 
selecionar essa 
configuração, talvez não 
consiga aceder a algumas 
partes do site da Younique. 
A menos que tenhas 
configurado o  teu 
navegador para recusar o 
uso de cookies, o nosso 
sistema vai usar cookies 
quando entrares no nosso 
site. 

 
 

 Cookies de Terceiros 
 

Deve saber que existem cookies que são encontrados em ferramentas online de outras empresas 
que nós utilizamos para ajudar a melhorar o site. 

 
Fornecedor Nome Finalidade Validade/Exclusão 

Google 
Analytics 

_ga 
 
_gat 

Site Analytics - Esses cookies 
recolhem informações padrão de 
histórico de utilização de internet e 
informações sobre o comportamento 
do visitande de forma anónima. As 
informações recolhidas por esses 
cookies são transmitidas ao Google, 
que as utiliza para avaliar a 
utilização que o visitante faz no site 
e recolher relatórios estatísticos 
sobre a atividade no site. 

Esses cookies permanecem 
no seu dispositivo mesmo 
após ter saído da sessão. 
Para escolher não ser 
monitorado pelo  Google 
Analytics em todos os sites 
que  visita,  vá até 
http://tools.google.com/dlp 
age/gaoptout. 

 

 Como gerir e desativar Cookies 
 

Os utilizadores podem configurar os seus navegadores para aceitar ou rejeitar todos ou 
determinados cookies. Todas as versões mais recentes dos navegadores populares oferecem ao 
utilizador um nível de controlo sobre os cookies. No entanto, editar as suas preferências de 



 

cookies pode fazer com que alguns elementos do nosso site não funcionem corretamente. Para 
mais informações sobre como controlar os cookies com o seu navegador, visite 
http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1. Podes também desativar o uso de cookies 
das empresas terceiristas ao aceder à página de desativação da Iniciativa de publicidade em 
rede. 

 
Também permitimos que as nossas afiliadas e vendedores terceiros usem cookies no nosso site; 
algumas dessas partes podem usar cookies de maneiras que nós não usamos. Podes recusar o 
uso de cookies ao ativar a configuração no teu navegador que te permite recusar a configuração 
de cookies. No entanto, se selecionar essa opção, poderá não ter acesso a algumas partes do 
nosso Site. A menos que tenha configurado o seu navegador para rejeitar cookies, o nosso 
sistema irá enviar cookies quando fizer login no nosso Site, a não ser que a lei aplicável exija 
que solicitemos a sua autorização expressa antes de enviar cookies, caso em que nós iremos 
enviar cookies apenas após receber a sua autorização expressa. 

 
Atualização da Política de Privacidade Google® / Facebook® 

 
Tecnologias como cookies, pixel tags, dispositivos ou outros identificadores e armazenamento 
local são usados para entregar, proteger e compreender produtos, serviços e anúncios, dentro e 
fora do Facebook e outros prestadores do gênero. Eles são usados para recolher informações 
para remarketing para públicos similares no nosso Site. Por isso, empresas terceiristas, 
inclusivamente o Google, exibem os nossos anúncios nos sites da Internet. Essa tecnologia 
permite que outros prestadores, como o Google, usem cookies para mostrar anúncios baseados 
nas últimas visitas que as pessoas fizeram ao nosso site. Pode optar não usar cookies feitos pelo 
Google visitando as "Configurações de Anúncios" do Google. Pode também optar não usar 
cookies de outros prestadores através da página de exclusão "Iniciativa da Publicidade em 
Rede". 

Ligações Externas 
 

O site, as Apps e os Serviços podem, periodicamente, conter ligações para sites externos 
operados por terceiros. Não nos responsabilizamos por esses sites de terceiros ou pelo conteúdo 
dos mesmos. Após sair do site, das Apps ou dos Serviços, não nos responsabilizamos pela 
proteção e pela privacidade de qualquer informação que venha a fornecer. Deve ter cuidado e 
procurar a declaração de privacidade de todos os sites que visita. 

 
Marketing 

 
Podemos entrar em contato consigo periodicamente por email, redes sociais ou mensagens de 
telemóvel para divulgar informações sobre eventos, produtos, serviços e conteúdos que possam 
ser de seu interesse, a menos que nos informe que não deseja receber comunicações de 
marketing ou de pesquisa de mercado nossas. Se a legislação aplicável exigir que obtenhamos   
a sua autorização expressa antes de enviar determinados tipos de comunicação de marketing, 
iremos enviar-lhe esse tipo de comunicação apenas após receber a sua autorização expressa. 

 
Se pretende parar de receber as nossas comunicações de marketing ou de pesquisa de mercado, 
ou gostaria que deixassemos de processar as suas IIP de qualquer maneira, pode entrar em 
contato conosco como descrito abaixo para nos informar quais os tipos de comunicação que 
deseja parar de receber. 



 

Menores de 16 anos 
 

O Site, as Apps e os Serviços não são destinados a crianças menores de 16 anos de idade. Não 
recolhemos intencionalmente IIP de crianças menores de 16 anos. Se tiver menos de 16 anos, 
não utilize ou forneça informação no Site, nas Aplicações ou nos Serviços, ou através de seus 
recursos, não faça compras através do site, das Apps ou dos Serviços, e não use nenhum dos 
recursos interativos ou de comentários públicos no Site, nas Aplicações ou nos Serviços. Se 
descobrirmos que recolhemos ou recebemos IIP de crianças menores de 16 anos sem 
verificação da autorização dos pais, apagaremos tais informações. Se considerar que possamos 
ter informações de ou sobre uma criança menor de 16 anos de idade, queira entre em contato 
conosco conforme descrito abaixo. 

Os seus Direitos de Privacidade na Califórnia 
 

A Seção 1798.83 do Código Civil da Califórnia permite que os utilizadores do site que sejam 
residentes da Califórnia solicitem algumas informações sobre a divulgação que fazemos de IIP 
para terceiros para fins de marketing direto. Para fazer essa solicitação, entre em contato 
conosco conforme descrito abaixo. 

 
Alterações à Política de Privacidade 

 
A Younique reserva-se o direito de fazer mudanças à presente Política de Privacidade. 
Quaisquer mudanças nesta Política de Privacidade entrarão em vigor após a inserção da Política 
de Privacidade revista no Site ou conforme exigido por lei. Se fizermos mudanças significativas 
nesta Política de Privacidade, informaremos através de um aviso em destaque no Site, antes da 
entrada em vigor de tal mudança. 

 
Contactar-nos 

 
Se tiver perguntas ou considerações sobre esta Política de Privacidade, entre em contato 
conosco através do e-mail privacy@youniqueproducts.comou por correio para  Younique,  
LLC, Attn: Legal Department, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043. Por favor, tem em 
conta que as comunicações por e-mail não são necessariamente seguras. Da mesma maneira, 
não deverá incluir informações de cartão de crédito ou outras informações confidenciais nas 
correspondências que nos enviar. 

 
Última atualização: 1 de setembro de 2018 


