
Menções legais 
 
 
FizzUp é um serviço online que fornece um conteúdo de treinamento esportivo e nutricional, 
através de uma interface que permite a cada usuário publicar informações, bem como 
compartilhar e consultar informações publicadas por outros usuários. 
 
O acesso e a utilização do serviço online FizzUp estão sujeitos aos Termos de Serviços. 
 
Identificação e publicação 
O presente serviço online é publicado pela empresa FizzUp SAS, com um capital de 
9.882,00 €, registrada no Registro do Comércio e das Sociedades de Colmar sob o número 
de pessoa jurídica 533-648-20000038, n° do Imposto Sob o Valor Acrescentado 
intracomunitário: FR 61 533 648 200, sediada em 10 Place de la Gare, 68000 Colmar, França. 
O usuário pode entrar em contato com FizzUp via endereço eletrônico: support@fizzup.com. 
 
O diretor responsável pela publicação é Julien LAVAULT. 
 
Hospedagem 
A hospedagem das soluções é assegurada pela empresa Amazon Web Services, Inc. P.O. 
Box 81226 Seattle, WA 98108-1226. 
 
Propriedade intelectual 
O conjunto dos elementos que aparecem no site FizzUp está protegido pela legislação 
francesa sobre o direito autoral e o direito das marcas, nos termos do artigo “Propriedade 
Intelectual” dos Termos de Serviços. 
 
Informática e liberdade 
Informação sobre o processamento de dados a título pessoal: para se informar e exercer seus 
direitos, nomeadamente relativos à retirada do seu consentimento da utilização de seus 
dados coletados pelo FizzUp, favor consultar a nossa Política de Confidencialidade. 
 
Cookies 
FizzUp faz uso de cookies para operar o site e oferecer ao usuário a melhor experiência 
possível. Nós utilizamos os cookies para calcular nossa audiência, desenvolver uma relação 
com os visitantes e enviar de tempos em tempos conteúdos qualitativos e publicidade. O 
usuário pode escolher o que ele autoriza. Os consentimentos são certificados pela Axeptio. 
 
Hyperlink 
Qualquer criação de hyperlink que leva até os serviços online FizzUp deve obter uma 
autorização expressa e prévia da parte do FizzUp, que se reserva o direito de deletar o link a 
qualquer momento. Os únicos hyperlinks autorizados são os que dão acesso à página 
principal do site FizzUp: http://www.fizzup.com. 
 
 



 
Responsabilidade 
Na qualidade de hospedeiro, nos termos da lei n° 2004-575 de 21 de junho de 2004, a 
empresa FizzUp não é responsável por exercer um controle sobre a qualidade, segurança, 
veracidade ou exatidão das informações e dos conteúdos publicados pelos usuários. A este 
título, o usuário é o único responsável pelo seu conteúdo no FizzUp, bem como as imagens 
ou outros conteúdos publicados. 
 
Em caso de conteúdo ilícito, como definido nas disposições dos Termos de Serviços ou 
manifestamente ilícito conforme a lei relativa, é possível notificar o FizzUp a qualquer 
momento através do endereço eletrônico support@fizzup.com. 
 
FizzUp se compromete a tomar medidas o mais rápido possível para retirar os conteúdos 
ilícitos ou deixá-los inacessíveis a partir do momento em que foram sinalizados. 
 
Direito aplicável 
O presente website e suas menções legais são submetidos ao direito francês. 
 
 
 
 


