Todas as referências, direitos e obrigações relacionados com a venda direta de produtos online
só são aplicáveis quando existe a função de loja disponível no Website

Política de privacidade do membro
GoHerbalife.com
Esta Política de privacidade do membro GoHerbalife.com descreve os tipos de
informações que eu, na qualidade de Membro Herbalife, recolho sobre os meus
clientes, potenciais clientes e visitantes do meu Website GoHerbalife.com, os
fins para os quais utilizo essas informações e a transferência e divulgação
dessas informações a terceiros. Quaisquer alterações a esta Política serão
publicadas neste site.
As suas informações
Ao contactar-me, ao visitar o meu Website, ao registar-se ou ao efetuar uma
encomenda, posso recolher o seu nome, género, dados de contacto, endereço
de IP, informação sobre o browser e Websites visitados, número de cartão de
crédito, dados de pagamentos e outras informações que possa ceder-me
voluntariamente em diversas alturas, inclusivamente durante o registo, bem
como as suas notas de encomenda e o histórico de notas de encomenda. Se
não pretender que eu tenha em meu poder estas informações, não me as envie.
Em alguns casos, isso pode significar que eu não posso prestar-lhe certos
serviços.
Também posso recolher informações acerca da sua utilização deste Website,
incluindo informações demográficas e geográficas, assim como dos seus
interesses em produtos e serviços e preferências de marketing.
Também posso receber informações sobre si de terceiros, incluindo a Herbalife
International of America Inc. e as suas respetivas entidades afiliadas e
subsidiárias internacionais.
Fins da recolha e utilização
Posso recolher e utilizar as suas informações para executar as suas
encomendas, prestar serviços, para processos de faturação/envio e para
responder às suas perguntas. Também recolho e utilizo estas informações para
saber mais acerca das suas preferências em termos de produtos e serviços com
o intuito de melhorar a qualidade do meu Web site e personalizar e melhorar a
sua experiência com base no seu perfil pessoal.

Destinatários das suas informações
Partilharei as suas informações com processadores de dados, incluindo a
HERBALIFE INTERNATIONAL S.A. e as suas empresas afiliadas e parceiros de
negócios, dentro e fora de Portugal, que utilizarão as suas informações para
fornecer-lhe o serviço de apoio a clientes, para confirmarem, executarem e
enviarem as suas encomendas, para administrarem pagamentos e para
resolverem eventuais problemas e litígios com expedidores e outros prestadores
de serviços.
A HERBALIFE INTERNATIONAL S.A. e as suas afiliadas também poderão
utilizar informações relativas a compras para calcularem os meus lucros e
realizarem outras tarefas administrativas, mas não receberão os seus dados
pessoais para este fim.
A Herbalife International of America, Inc., que aloja este Website, também
recolhe dados pessoais acerca da sua utilização deste Website e utiliza estas
informações para analisar tendências e estatísticas. É possível encontrar mais
pormenores relativos à utilização que a Herbalife faz das suas informações na
Política de privacidade da Herbalife em http://www.herbalife.pt/politica-deprivacidade.

Transferências internacionais das suas informações
Alguns terceiros com quem partilho as suas informações estão sediados fora da
União Europeia e não oferecem o mesmo nível de proteção que a União
Europeia. No entanto, foram tomadas medidas de salvaguarda para proteger as
suas informações, visto que todos os destinatários dos dados possuem
certificação de adesão aos princípios de “porto seguro” ou celebraram acordos
de processamento de dados que incluem as cláusulas-tipo da União Europeia
relativas à transferência de dados pessoais.
Acesso e correção das suas informações
Se pretender receber pormenores acerca das suas informações, se as suas
informações forem alteradas, se considerar que as suas informações estão
incorretas ou incompletas, se pretender optar pela exclusão de qualquer
finalidade do processamento de dados como descrito no presente documento,
ou ainda se pretender fazer-me alguma pergunta acerca desta Política de
privacidade, poderá contactar-me.
Pode anular a subscrição ou alterar as suas preferências relativas à
comunicação de marketing em qualquer altura seguindo a hiperligação para
anulação da subscrição ou quaisquer instruções nas mensagens de marketing
que receber, ou ainda contactando-me diretamente.

Cookies e outras tecnologias de controlo
A HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., utiliza, e pode permitir que
terceiros utilizem, cookies e outras tecnologias de controlo (por exemplo,
web beacons) no meu Website para fornecer publicidade adaptada e
analisar tendências, administrar o site, acompanhar os movimentos dos
utilizadores e reunir amplas informações demográficas e geográficas. Os
cookies são pequenos ficheiros de texto que são colocados nos
computadores por Websites visitados pelo utilizador. São amplamente
utilizados para fazer com que os Websites funcionem ou para tornar o
funcionamento dos Websites mais eficiente. Além disso, fornecem
também informações aos proprietários do site. É possível aceitar ou
rejeitar cookies alterando as definições do seu browser. Contudo, se
desativar os cookies, poderá não conseguir utilizar todas as
funcionalidades deste Website.
Ao aceder e utilizar o meu Website, o utilizador autoriza o armazenamento de
cookies nos seus dispositivos e o meu acesso a esses cookies ou tecnologia,
assim como o acesso dos terceiros acima referidos.

