Como os documentos jurídicos são confidenciais, aqui temos uma parte do termo e
condições de uso. O nome da empresa é preservado.

8. Obrigações e Responsabilidades dos Usuários
8.1. Você obriga-se a Usar a Plataforma atentando ao disposto neste
Termo de Uso, bem como às normas legais e éticas aplicáveis.
8.2. Você é responsável por todos os ônus e obrigações decorrentes
dos atos que Você ou os seus Usuários Associados praticarem por meio
da Plataforma. Assim, caso Você cause danos ou prejuízos a qualquer
Pessoa e/ou à XXXXX, Você será considerado único responsável por
tais danos e prejuízos e deverá ressarcir a XXXXX e as Pessoas
prejudicadas na totalidade dos danos ou prejuízos que tiver causado.
8.3. Você é exclusivamente responsável pelas informações, opiniões,
textos, fotografias, imagens, designers gráficos, linguagens visuais,
vídeos, sons, áudios, músicas, vozes, depoimentos, ícones, desenhos,
tipografias, gráficos, dados e demais conteúdos que revelar,
transmitir, publicar, reproduzir, compartilhar, postar e de qualquer
forma comunicar por meio da Plataforma (os “Conteúdos do
Usuário”).
8.4. Caso Você revele, transmita, publique, reproduza, compartilhe,
poste e/ou comunique pela Plataforma e/ou pelas Ferramentas
Conteúdos, dados e/ou informações de sua propriedade, titularidade
ou posse, protegidos ou não, Você automaticamente concede à
XXXXXXXX uma licença gratuita, perpétua, global e transferível sobre
os Conteúdos do Usuário utilizados na Plataforma. Por esta licença a
XXXXXXXX fica autorizada a:
a) coletar e armazenar informações e dados ligados aos Conteúdos do
Usuário;
b) reproduzir imagens, dados e informações que tenham sido
publicamente disponibilizados na Plataforma ou em outros meios de
comunicação pública, para finalidades ligadas aos negócios e modelos
comerciais da XXXXXX, tal como publicação em redes sociais e outros
veículos de comunicação pública utilizados pela XXXXXX para a
divulgação de seus serviços;
c) elaborar e realizar medições, métricas e outras formas de
estimativas relativas às Informações dos Usuários;
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d) realizar pesquisas diversas, considerando, dentre outros, a forma de
interação entre os Usuários e seus Representantes; valores médios;
orçamentos; volume de negociações; retorno público; estudos de
casos relativos à propaganda e marketing; informações publicamente
disponibilizadas;
e) criar relatórios de pesquisas para finalidades institucionais e
comerciais;
f) criar novos e diversos conteúdos e compilações a partir dos dados e
informações coletadas (os “Conteúdos Derivados”), que serão de
exclusiva propriedade e titularidade da XXXXXX;
g) reproduzir, comunicar, compartilhar e comercializar Conteúdos
Derivados;
h) proceder melhorias nas Ferramentas disponibilizadas, bem como
criar novas funcionalidades para seus sistemas;
i) personalizar formas de interação com os Usuários e entre Usuários.
Nós não influenciaremos ou monitoraremos a legalidade e/ou adequação dos
Conteúdos do Usuário. Portanto, é de sua responsabilidade a inclusão, exclusão e a
edição dos Conteúdos do Usuário. Também é de sua exclusiva responsabilidade
qualquer relação com outras Pessoas envolvidas na criação, desenvolvimento ou que
sejam parte dos conteúdos específicos, incluindo pagamentos de custos, royalties ou
qualquer outro encargo.
Você deve estar ciente que, após excluir uma informação ou conteúdo da Plataforma,
esse não mais será veiculado para os demais Usuários, mas a informação ou conteúdo
deletado poderá permanecer disponível para a XXXXXX.
8.5. Você declara e garante que respeita e cumpre:
a) os termos e condições aplicáveis pelos Canais e outros dispositivos
que Você utilizar;
b) as leis que protegem direitos personalíssimos de outras Pessoas,
incluindo, mas não limitado, aos direitos havidos sobre imagem, voz,
fama, nome próprio e criações intelectuais;
c) as leis que protegem direitos de propriedade intelectual, incluindo,
mas não limitado, aos direitos havidos sobre músicas, fotografias,
textos e vídeos, etc.;
d) os padrões legais e éticos aplicáveis à comunicação pública. Por
exemplo, Você não Usará a Plataforma para incitar ódio ou violência;
adotar condutas racistas; violar o direito de as pessoas terem suas
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próprias religiões e crenças; ou adotar posturas que sejam contrárias
às liberdades e garantias fundamentais das pessoas, conforme as leis
brasileiras, sobretudo a Constituição Federal de 1988 e o Código Penal
Brasileiro;
e) Você reconhece e declara que a XXXXXX não tem nenhuma
responsabilidade sobre a criação, legitimidade e formas de utilização
por terceiros dos Conteúdos do Usuário. Na hipótese de vir a surgir
qualquer demanda judicial ou extrajudicial que envolva a XXXXX e tais
conteúdos, Você deverá assumir total responsabilidade por tal
demanda e pela completa resolução da questão, excluindo a XXXXX da
demanda, além de ressarcir eventuais danos e prejuízos.
f) Se Nós recebermos alguma reclamação, notificação ou qualquer
forma de aviso relacionado aos seus Conteúdos de Usuário, Nós
informaremos a Você o ocorrido e acompanharemos a solução da
questão. Caso venha a ser constatada alguma violação legal na sua
conduta, isso será tido como uma violação a este Termo e a sua Conta
XXXXX poderá ser encerrada, sem prejuízo de outras medidas cabíveis
e do ressarcimento por perdas e danos.
9. Coleta e Utilização de Informações, conteúdos e Propriedades do
Usuário; Autorização e Termos de Licenciamento para XXXXX;
Conteúdos Derivados
9.1. Ao utilizar a Plataforma, Você concorda que a XXXXX possa coletar
informações, dados e “logs” relativos ao Uso que Você fizer da
Plataforma e às informações, dados e conteúdos que Você transmitir,
tal como conteúdos compartilhados, mensagens enviadas,
comunicação entre Usuários, dados de localização geográfica, dados
de navegação, opiniões, avaliações, comentários, sugestões,
posicionamentos,
informações
presentes
em
conteúdos
compartilhados, dentre outros (os “Dados de Uso da Plataforma”).
9.2. Você autoriza, por meio de uma licença total, gratuita,
transferível, global e definitiva, que a XXXXX utilize os Dados de Uso da
Plataforma, bem como os Conteúdos Derivados.
9.3. A XXXXXX poderá utilizar as autorizações e licenças por Você
outorgadas para as seguintes finalidades:
a) melhoria das Ferramentas disponibilizadas e criação de novas
funcionalidades para a Plataforma;
b) personalização de funcionalidades da Plataforma;
c) coleta, organização e análises para os mais diversos fins;
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d) elaboração de relatórios para uso interno ou para disponibilização
pública, caso em que Você não será pessoalmente identificado;
e) elaboração e realização de medições, métricas e outras formas de
pesquisas relativas às Informações dos Usuários, em principal
atividades realizadas e às informações transmitidas pela Plataforma;
f) criação de Conteúdos Derivados, que serão de titularidade e
propriedade da XXXXXX;
g) compartilhamento das Informações dos Usuários e dos Conteúdos
Derivados com outras Pessoas, parceiros publicitários e com as
empresas com que a XXXXX possa a vir possuir vinculação societária;
h) integração das Ferramentas com aplicativos, dispositivos e websites
de outras Pessoas.

4

Parte do conteúdo de uma Política de Privacidade. O nome da empresa é preservado.

6. Nossas Responsabilidades e Limitações Aplicáveis
6.1. A XXXXX responsabiliza-se por manter os Dados Pessoais salvaguardados
e protegidos contra o uso indevido e/ou não autorizado nesta Política de
Privacidade, observadas as limitações aplicáveis e aqui previstas.
6.2. XXXXX poderá disponibilizar parte de seus Dados Pessoais como parte
dos Dados, para fins de prover Funcionalidades, tal como a comunicação
entre Usuários, conforme termos já autorizados nesta Política.
6.3. XXXXX não venderá, disponibilizará ou cederá os Dados Pessoais para:
(i) terceiros não relacionados aos Usos específicos da Plataforma, que
venham a solicitar Dados Pessoais de Usuários, a menos que Você tenha
autorizado a disponibilização de seus Dados Pessoais para um propósito
específico; (ii) para fins diversos dos autorizados no Item 4.1..
6.4. A XXXXX poderá vir a ter que disponibilizar seus Dados Pessoais, dentre
outras informações relacionadas aos Usos que Você fizer da Plataforma e
suas Ferramentas, em caso de ordem de autoridade governamental.
6.5. Nos casos em que o Usuário concordar em compartilhar Dados Pessoais
com terceiros, Você se dá por ciente e concorda que os termos e políticas de
tais terceiros serão aplicáveis, e a XXXXX não tem ou terá qualquer
responsabilidade sobre as condições aplicadas e/ou sobre a utilização que o
terceiro fará sobre os Dados Pessoais.
6.6. A Plataforma emprega tecnologia que garante a segurança e a proteção
dos Dados Pessoais, e procura adotar medidas adicionais para evitar a perda,
mau uso, alteração, acesso não autorizado ou subtração indevida desses
dados. Não obstante, o Usuário deve estar ciente de que as medidas de
segurança relativas à Internet não são integralmente infalíveis. Na hipótese
de virem a ser constadas situações que possam comprometer, ou que
efetivamente comprometam a segurança do banco de dados ou das
Ferramentas da Plataforma, as medidas cabíveis serão tomadas pela XXXXX
o mais prontamente possível.
6.7. A XXXXX não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo, de
qualquer natureza, que decorra da utilização indevida, fraudulenta ou lesiva
que seja dada aos Dados Pessoais, Conteúdos do Usuário, Informações de
Usuário, Dados e/ou outros conteúdos, quando a própria XXXXX não tenha
sido a causadora direta e exclusiva do ato ou omissão que deu causa ao
eventual dano ou prejuízo. Da mesma forma, a XXXXX não se responsabiliza
por ações de terceiros que ponham em risco ou causem danos à segurança,
à armazenagem ou ao tratamento dos Dados e dos Conteúdos quando não
tiver sido a causadora de eventuais danos por negligencia, imprudência ou
imperícia.
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7. Cookies
Em determinadas páginas, a Plataforma utiliza o recurso de cookies. Este tipo
de aplicação possibilita a personalização de Ferramentas e conhecer o hábito
de navegação dos Usuários. Os Usuários têm, entretanto, a possibilidade de
configurarem seus navegadores para serem avisados, na tela do
computador, sobre a recepção dos cookies e para impedirem a instalação no
disco rígido. As informações pertinentes a esta configuração estão
disponíveis em instruções e manuais do próprio navegador. Para utilizar a
Plataforma, não é necessário que Você permita a recepção de cookies.
8. Alterações na Política de Privacidade
8.1. XXXXX reserva-se no direito de modificar a presente Política, hipótese
em que informará que alterações ocorreram, pela própria Plataforma, nos
mesmos termos ora efetuados.
8.2. Sempre será considerado o momento do Uso da Plataforma pelo Usuário
e os termos aplicáveis no período respectivo.
8.3. É necessário que Você esteja sempre a par do Termo de Uso e políticas
regulatórias aplicáveis a esta Plataforma.
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