O ABUSO DE ÁLCOOL RESULTA EM DANOS À SUA SAÚDE

Você
está
neste
momento
conectado
ao
site
“www.sobieskivodka.com” publicado por MARIE BRIZARD WINE &
SPIRITS, uma empresa francesa (sociedade anônima), registrada no
RCS (Registro de Comércio e Sociedade) de Paris sob o número 380
695 213, sendo sua matriz na Rua de Provence, 27-29 – 75009
PARIS (França).
Gerente de Publicação: Stanislas Ronteix como Vice-Presidente
Executivo.
Criação e desenvolvimento: SID LEE registrado no RCS (Registro
de Comércio e Sociedade) de Paris sob o número 510 729 155 – 12
rue du Sentier - 75002 Paris (FRANÇA)
Tel. 01 44 88 83 90.
Hospedagem: SAFEBRANDS.

Ao acessar este site, você concorda com os termos e condições
indicados abaixo.

O acesso ao site está sujeito a legislação nacional, comunitária e
internacional aplicável no país de conexão.

Você deve ter idade legal para beber no seu país/estado de
residência. Se você não tem idade legal para beber no seu país,
estado ou território de residência, ou se você está em um país ou
território onde o acesso a este site não é autorizado, por favor deixe
o site “www.sobieskivodka.com”.

Conteúdo do site:
Apesar das especificações, funções, ilustrações, textos, imagens,
documentos de audio e video, conteúdo, e outras informações

contidas neste site serem baseadas em informações atualizadas, e
da MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS tomar todas as medidas
cabíveis para assegurar que o conteúdo, informações e itens neste
site estejam corretos, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS não pode
garantir totalmente sua precisão.

Modificação nos termos de uso/conteúdo do site:

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS reserva o direito de modificar o
presente termo de uso a qualquer momento, por qualquer razão e
sem notificação, atualizando está página; essas modificações
entrarão em vigor assim que forem carregadas no site. Nós
convidamos você a visitar está página do site regularmente, para
revisar as condições de uso. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
reserva o direito de modificar todas as partes de conteúdo, a qualquer
momento, a qualquer hora, por qualquer razão e sem notificação.

Direitos autorais e de reprodução:

Todo o conteúdo deste site está coberto pela legislação francesa e
internacional relativas aos direitos de autor e diretos de propriedade
intelectual. Todos os direitos de reprodução estão reservados. A
apresentação e conteúdo do presente site (imagens, documentos de
áudio e vídeo, gráficos, textos, material de vídeo, informação ou
imagens de lugares ou pessoas no site) constituem um trabalho
protegido pela lei de propriedade intelectual onde MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS é o detentor dos direitos autorais. A menos que
seja obtida aprovação prévia da MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
por escrito, reproduzir todo ou parte do site, independente da forma
ou da finalidade, é expressamente proibido. Na ausência da referida
aprovação, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS reivindicará todos os
seus direitos de propriedade intelectual e/ou industrial em
conformidade com a lei aplicável. Quaisquer usos sem autorização
dessas informações estão proibidos e sujeitos (mas não limitados) a
ação judicial e/ou compensação para reparar qualquer dano
resultante da violação desses direitos de propriedade intelectual e/ou

industrial, direitos autorais ou direitos relativos ao respeito de
privacidade e publicidade.

Marcas e logos:

As marcas e logos são de propriedade da MARIE BRIZARD WINE &
SPIRITS. Qualquer reprodução e/ou uso destes sem aprovação
prévia da MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS pode resultar em
responsabilidade do usuário e pode representar violação dos direitos
autorais que é punível pelas penalidades específicas nos artigos
L.335-2, L.713-2, L.713-3 e L.716-1 do Código de Proriedade
Intelecutal Francês.

Uso Proibido:
Qualquer comercialização total ou parcial da apresentação original
deste site e/ou do seu conteúdo, para qualquer terceiro ou sob
qualquer forma, é estritamente proibida. É estritamente proibido
disponibilizar elementos do site (áudio, vídeo, gráficos, texto) para o
público através de venda, troca ou aluguel. As violações destas
disposições obrigatórias expõem o agressor às punições civis e
penais especificadas por lei.

Exceções para uso privado:
De acordo com o artigo L.122-5 deste Código, o conteúdo
apresentado neste site pode somente ser usado para uso privado e
não exclusivo por qualquer usuário deste site. Isto significa que todos
os usuários têm o direito de reproduzir este conteúdo, de armazenar
em um único computador com o propósito de representar ou
reproduzir em uma única tela, em uma única cópia para backup ou
para ser impresso em papel.
Cada usuário pode fazer reproduções em papel, apenas no caso de
cópia privada e não para uso coletivo.

Banco de dados:

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, como autor e produtor da base
de dados que constitui o site, é o proprietário de todos os direitos
relativos a este banco de dados.
Como tal, em conformidade com o artigo L.342-1 e seq. do Código
de Propriedade Intelectual Francês, MARIE BRIZARD WINE &
SPIRITS proíbe a extração por transferência permanente ou
temporária em qualquer mídia, quaisquer meios e sob qualquer
forma, de toda ou de uma parte substancial deste site, a menos que
estas operações sejam feitas com uma finalidade puramente privada
ou educacional.

Responsabilidades:

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS não se responsabiliza por perdas
diretas ou indiretas ocorridas ao visitar e / ou usar o site atual, ou por
qualquer vírus que tenha passado por este site.

Informação Pessoal:

Ao visitar o site “www.sobieskivodka.com”, o seguinte pode ser
coletado: o URL dos links que permitem ao usuário acessar o site, o
ISP (Provedor de Acesso à Internet) do usuário, o endereço IP
(Protocolo de Internet) do usuário.
Em qualquer caso, a MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS recolhe
apenas informações pessoais sobre o usuário que são necessárias
para
determinados
serviços
oferecidos
pelo
site
“www.sobieskivodka.com”.
O usuário fornece essas informações com total conhecimento,
notavelmente quando ele insere as suas próprias informações. Isto é
indicado ao usuário do site que é obrigado a fornecer essa
informação.
De acordo com o disposto nos artigos 38 e seq. da Lei Francesa no.
78-17 de 6 de janeiro de 1978 “Lei de proteção de dados”, qualquer

usuário tem o direito de acessar, corrigir e opor-se a qualquer
informação pessoal, enviando sua solicitação por escrito e assinada
à MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, anexando uma cópia do RG
com a assinatura do proprietário e especificando o endereço para o
qual a resposta deve ser enviada. Nenhuma informação pessoal
pertencente ao usuário do site da MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
“www.sobieskivodka.com” é publicada, trocada, transferida, cedida
ou vendida em qualquer mídia para terceiros sem o conhecimento do
usuário. O site não é declarado ao CNIL (Comissão de Informática e
Liberdade) porque não coleta informações pessoais cobertas por
esta obrigação.

Links externos e cookies:
Este site pode estar ligado a outros sites. Como tal, MARIE BRIZARD
WINE & SPIRITS apenas fornece links por conveniência, que em
nenhuma circunstância podem ser interpretados, direta ou
indiretamente, como aprovação, associação, patrocínio, endosso,
responsabilidade ou afiliação com o site ao qual está vinculado, ou
com qualquer conteúdo, informação ou outros materiais nele
contidos, a menos que especificado de outra forma.
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS recusa qualquer garantia,
explícita ou implícita, sobre à exatidão, legalidade, confiabilidade ou
validade de qualquer conteúdo, informação ou outros materiais de
qualquer outro site. Ao visitar este site, você reconhece e aceita que
a MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS não examinou todos os sites
vinculados a este site e não é responsável pelo conteúdo das páginas
off-line ou por qualquer outro site vinculado a este site.
Assim sendo, as páginas que você acessar fora da rede e todos os
outros sites serão por sua conta e risco.
Você deve obter autorização prévia da MARIE BRIZARD WINE &
SPIRITS para vincular este site ao seu próprio site.
Além disso, a navegação no site “www.sobieskivodka.com” pode
resultar na instalação de cookies no computador do usuário. Um
cookie é um pequeno arquivo que não permite a identificação do
usuário, mas registra informações relacionadas à navegação de um
computador em um site.

Os dados obtidos desta maneira facilitam a futura navegação do site
e destinam-se também a permitir várias análises de dados de tráfego.
A recusa de instalar um cookie pode impedir o acesso a
determinados serviços.
No entanto, o usuário pode configurar seu computador da seguinte
maneira para recusar a instalação de cookies:
No Internet Explorer: guia de ferramentas (pictograma na forma de
uma engrenagem no canto superior direito) / Opções da Internet.
Clique em Privacidade e escolha Bloquear todos os cookies. Valide
clicando em Ok.
No Firefox: na parte superior da janela do navegador, clique no botão
Firefox e vá para a guia Opções. Clique na guia Privacidade. Defina
a configuração das regras de armazenamento: use as configurações
personalizadas para o histórico do navegador. Por fim, desmarque-a
para desativar os cookies.
No Safari: no canto superior direito do navegador, clique no
pictograma do menu (simbolizado por uma engrenagem). Selecione
Configurações. Clique em Exibir configurações avançadas. Na seção
"Privacidade", clique em Configurações de conteúdo. Na seção
"Cookies", você pode bloquear os cookies.
No Chrome: no canto superior direito do navegador, clique no
pictograma do menu (simbolizado por três linhas horizontais).
Selecione Configurações. Clique em Exibir configurações
avançadas. Na seção "Privacidade", clique em preferências. Na guia
"Privacidade", você pode bloquear os cookies.

