Condições de Utilização / Política de Privacidade
Condições Gerais de Utilização
1. Informações gerais
A EMS GmbH «EMS», Windscheidstraße 21-23, D-04277 Leipzig, é fabricante do Easy
Motion Skin® Studio. O Easy Motion Skin® Studio recorre ao método eficiente da
estimulação muscular elétrica para unidades de treino altamente intensas de curta
duração. Através de impulsos elétricos de baixa frequência, o sistema estimula
quase toda a musculatura.
A EMS permite-lhe a utilização da App com base nas presentes Condições Gerais de
Utilização («Condições de Utilização»).
2. Utilização
O manuseamento cuidadoso do Easy Motion Skin® Studio é um requisito para uma
utilização segura e bem-sucedida. Para a operação segura do Easy Motion Skin®
Studio, é essencial uma leitura minuciosa do manual de operação.
O cliente deve ter a capacidade de ler e compreender as informações contidas no
manual de operação e nos documentos que o acompanham. O manual de
operação que faz parte do volume de fornecimento do Easy Motion Skin® Studio, a
descrição de programa correspondente, bem como toda a documentação do
fabricante relativa aos componentes incluídos na aquisição, são válidos apenas
quando usados em conjunto.
O fabricante não se responsabiliza por danos a pessoas, animais ou bens, assim
como ao próprio produto, que resultem de utilização indevida, incumprimento ou
conformidade insatisfatória dos critérios de segurança contidos na documentação
do fabricante ou que se devam a alterações ao Easy Motion Skin® Studio ou à
utilização de peças sobressalentes inadequadas (peças não originais).
Perante pelo menos uma das contraindicações referidas na documentação do
fabricante, não utilizar o Easy Motion Skin® Studio.
3. Proteção de dados
As disposições relativas à proteção de dados encontram-se contidas na Política de
Privacidade.
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4. Disposições finais
A EMS reserva-se o direito de, a qualquer altura, alterar, complementar, reduzir ou
mesmo reformular por completo a App. O mesmo se aplica às Condições de
Utilização.
Caso uma disposição das Condições de Utilização seja, ou venha a ser, inválida, tal
não afetará a validade das restantes disposições. As disposições inválidas serão
substituídas por regulamentações válidas através das quais se produza um
resultado legalmente válido que se aproxime, em termos económicos, o mais
possível das disposições inválidas.
A utilização dos softwares e as presentes Condições de Utilização regem-se
exclusivamente pelo direito material alemão.
A jurisdição é - desde que admissível - Leipzig.
5. Contactos
Todas as declarações relacionadas com a App e com as Condições de Utilização
devem ser endereçadas a:
EMS GmbH, Windscheidstraße 21-23, D-04277 Leipzig

Política de privacidade
Pela presente política de privacidade, a EMS-GmbH, Windscheidstraße 21–23, D04277 Leipzig, informa-o sobre o tratamento dos seus dados ao utilizar a App Easy
Motion Skin® Studio (doravante: App de treino EMS). De seguida ficará a saber em
que altura e para que fins o Easy Motion Skin® Studio recolhe, utiliza, divulga,
transmite ou armazena as suas informações.
1. Fornecedor da App e entidade responsável nos termos da legislação em
matéria de proteção de dados
A App de treino EMS é disponibilizada pela
EMS-GmbH, Windscheidstraße 21–23, D-04277 LEIPZIG
A EMS-GmbH (doravante EMS) leva muito a sério a proteção dos seus dados, tendo
por base, no mínimo, os requisitos mais exigentes da legislação alemã em matéria
de proteção de dados no tratamento dos dados pessoais.
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2. Recolha de dados através da App de treino do Easy Motion Skin®
a) Princípio
Por princípio, poderá utilizar o Easy Motion Skin® Studio, sem que tal implique a
recolha e/ou a transmissão de dados pessoais. Tal significa que o Easy Motion
Skin® Studio é operado independente dos sistemas técnicos da EMS,
nomeadamente dos seus servidores. A EMS compromete-se, nesta medida, com os
princípios de prevenção de dados e de minimização de dados.
Os dados – mesmo os anonimizados – apenas serão recolhidos na medida em que
tal seja necessário para disponibilizar ao utilizador as funcionalidades por ele
pretendidas ou para melhorar o modo de funcionamento do Easy Motion Skin®
Studio.
Algumas funções, serviços ou ferramentas de treino poderão só estar disponíveis
se o Easy Motion Skin® Studio transferir dados à EMS através da App de treino da
EMS. Tal inclui, por exemplo, o registo completo dos seus treinos na forma de um
diário.
A App de treino EMS utiliza o Google Analytics para documentar, de forma
anonimizada, quais as funções da App utilizadas, para melhorar as operações do
sistema e para poder desenvolver programas de treino. Poderá consultar mais
informações a este respeito na diretriz de proteção de dados da Google Analytics.
A App de treino EMS utiliza, para esse efeito, o programa crashlytics, que regista as
falhas da App e envia um crashlytics de forma anonimizada. As diretrizes em
matéria de proteção de dados do crashlytics podem ser consultadas aqui.
A EMS não pode relacionar dados anonimizados com um determinado utilizador.

b) Aceitação da utilização de dados e opção de oposição
Ao utilizar a App de treino EMS, aceita a transmissão de dados pessoais, na medida
em que tal seja necessário para a prestação serviços disponibilizados pela EMS. Tal
inclui, nomeadamente, as estatísticas de treino e os programas de treino
individuais. A qualquer altura, é possível opor-se à transmissão de dados.
Deve dirigir-se a:
EMS-GmbH, Windscheidstraße 21–23, D-04277 Leipzig,
service@easymotionskin.com
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Poderá a qualquer altura obter informações sobre os seus dados armazenados,
sem indicação de motivo. Em caso de oposição à troca de dados entre o Easy
Motion Skin® Studio e a EMS, os seus dados enviados à EMS (nomeadamente, a sua
evolução do treino) serão eliminados.
3. Utilização de dados
A EMS utiliza os dados recolhidos no âmbito da utilização do Easy Motion Skin®
Studio apenas para fins de documentação e melhoria da utilização do Easy Motion
Skin®/Studio.
A EMS não transmitirá, em momento algum, os seus dados recolhidos no âmbito
da utilização do Easy Motion Skin® Studio.

A presente política de privacidade foi atualizada pela última vez a 27.6.2016
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