Ir a Política de Privacidade

TERMOS DE USO
POR FAVOR, LEIA ESTES TERMOS DE USO CUIDADOSAMENTE, JÁ QUE DESCREVEM SEUS DIREITOS E
RESPONSABILIDADES
Estes são os Termos de Uso oficiais (doravante, o "Acordo") para um Site na Internet específico,
aplicativo ou outro serviço interativo ("Site," "nós," "nos" ou "nosso") que inclui uma ligação a este
Acordo. O Site é de propriedade, operado ou fornecido pela MTV Networks Latin America (uma
subsidiária da Viacom International Inc.), que oferece serviços e outros produtos sob muitas marcas,
tais como as marcas da Viacom Media Networks listadas em http://www.viacom.com (cada uma, uma
“Marca da VII” e, este Site juntamente com o canal de televisão da VII associado ou o serviço de
programação, se houver algum, o “Canal”). Faremos referência à Viacom International Inc.,
juntamente com sua empresa-mãe Viacom Inc. e quaisquer das afiliadas que a Viacom Inc. possui ou
controla total ou parcialmente (como a Paramount Pictures Corporation) colectivamente como a “VII”.
“Afiliadas”, refere-se à empresa-mãe Viacom Inc. e todas as afiliadas corporativas da Viacom
International Inc. que a Viacom Inc. possui ou controla total ou parcialmente (como a Paramount
Pictures Corporation).
Este Site é oferecido e está disponível apenas para os usuários de 13 anos de idade ou mais velhos,
que residem na Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Argentina,
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai,
Venezuela, Brasil, Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Ilhas Virgens
Britânicas, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Granada, Guadalupe, Haiti, Jamaica, Martinica,
Montserrat, Antilhas Holandesas, St. Barthelemy, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin,
São Vicente e Granadinas, Trinidad, Tobago, Turks e Caicos, no México (“América Latina”), em que um
Canal é legitimamente distribuído no referido território e que tem autorizado o acesso para o referido
Canal e certos recursos no Site (incluindo, embora não se limitando a, o registro do usuário e
inscrições a boletins informativos) podem estar sujeitos a uma idade mais elevada e/ou outros
requisitos de elegibilidade. Se ainda não tem 13 anos de idade ou a idade mais elevada exigida para
acessar determinados recursos, não reside na América Latina e/ou não satisfaz qualquer outro
requisito de elegibilidade, por favor deixe de usar o Site imediatamente ou, se por alguma razão, não
concordar com todos os termos e condições contidos neste Acordo, deixe de usar o Site
imediatamente devido ao fato de que se usar ou tentar usar o site, você estará certificando que você
tem pelo menos 13 anos de idade ou outra idade maior exigida para certos recursos, e que cumpre
quaisquer outros requisitos de elegibilidade e residência do Site. Para maior clareza, não fazemos
afirmações ou garantimos que todo o conteúdo exibido neste Site estará disponível no seu país de
acesso.
Estes termos e condições relacionados ao uso do Site representam um acordo legalmente vinculativo
entre você e o Site e a VII. Neste Acordo, o termo "Site" inclui todos os sites (tais como os nomes de
domínio de terceiro nível) e páginas web dentro do Site, bem como quaisquer equivalentes, espelho,
reposição, substituição, ou sites de backup e páginas da web que estejam associados ao Site e que
incluírem um vínculo autorizado com este Acordo. Ao utilizar este Site, você compreende, reconhece e
concorda que irá respeitar os termos deste Acordo e quaisquer termos adicionais que possam reger
determinados produtos e serviços, os que serão apresentados juntamente com estes produtos e
serviços (os "Termos Adicionais"), tais como as regras de participação (as "Regras") para
determinadas atividades e serviços incluindo, sem limitação, concursos e sorteios, regras de votação
(conforme abaixo definido), programas de prêmios, clubes e e-mail. Os Termos Adicionais e a Política
de Privacidade ficam incorporados a este acordo por referência. Na hipótese de conflito entre este
Acordo e os Termos Adicionais para a atividade na qual você escolha participar, então os Termos
Adicionais prevalecerão. Este Acordo permanecerá em pleno vigor e efeito, enquanto você for um
usuário do Site, e em caso de encerramento de qualquer registro, serviço ou recurso, você ainda
estará vinculado às obrigações relativas ao presente Acordo, à Política de Privacidade, ou a quaisquer
Termos Adicionais, incluindo quaisquer indenizações, garantias e limitações de responsabilidade.
As expressões "uso" ou "utilizar" no presente Acordo, a qualquer tempo, abrangerão o significado de
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um indivíduo (um "Usuário"), direta ou indiretamente, com ou sem o auxílio de uma máquina ou
dispositivo, que acessa ou tenta acessar, interagir com o uso, exibir, visualizar, imprimir ou copiar a
partir do Site, transmitir, receber ou trocar dados, ou se comunicar com o Site, ou de qualquer forma
utilizar, se beneficiar, tirar vantagens de, ou interagir com qualquer função, serviço ou funcionalidade
do Site, para qualquer fim. O presente Acordo não abrange os seus direitos e/ou responsabilidades
relacionadas a conteúdo de terceiros, ou sites, ou links que possam direcionar seu navegador ou sua
conexão a sites ou páginas de terceiros. Este Acordo expressa o inteiro e exclusivo acordo assinado
entre você e nós, em relação à utilização do Site e, não pode ser alterado, exceto conforme
especificamente descrito abaixo, na Seção 2.
1. REGISTRO
Se oferecemos registro de usuário no Site, para se registrar como membro do Site, é possível que
exista uma de três opções para o registro, tais como: Registro no Site, Sign-On Simples na VII, SignOn na Rede da Mídia Social de Terceiros ou qualquer outro método de registro incorporado ao longo
do tempo neste Acordo ou Política de Privacidade. Em cada caso, é necessário que você utilize um
nome de usuário pré-existente e senha (juntamente com sua "ID de Usuário”) ou selecione uma nova
ID de Usuário única para acessar e usar determinadas funcionalidades ou funções do Site. Podemos
também, ocasionalmente, fornecer aos usuários com códigos ou senhas necessárias para acessar e
usar certas funcionalidades ou funções do Site. Por favor, leia nossa Política de Privacidade, a qual
descreve as diferentes opções que podemos fornecer para registrar-se no Sitio, e a informação
pessoalmente identificável (as "Informações Pessoais") que coletamos, usamos, divulgamos,
gerenciamos e armazenamos. Seu nome de usuário e senha são pessoais e você não deve permitir
que terceiros os utilizem sob nenhuma circunstância. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos
causados ou relacionados com o roubo ou apropriação indevida do seu nome de usuário ou senha, a
divulgação de seu nome de usuário ou senha, ou a sua autorização para qualquer pessoa utilizar o seu
nome de usuário ou senha. Você concorda em notificar-nos imediatamente, se tomar conhecimento ou
acreditar que exista ou possa ter existido qualquer uso não autorizado (ainda em atividade) do seu
nome de usuário ou senha ou qualquer outro fato que justifique a desativação de seu nome de usuário
ou senha, devido a questões de segurança.
2. ALTERAÇÕES
Reservamos o direito de, a qualquer momento, por qualquer motivo, a nosso exclusivo critério, alterar
os termos deste Acordo. Vamos postar ou exibir anúncios de alterações significativas no Site, e/ou email, ou notificar após o login sobre estas alterações. A forma na que se dará tal anúncio é a nosso
exclusivo critério. Depois de publicá-las no Site, estas alterações se tornarão válidas imediatamente, e
se você utilizar o Site depois de terem se tornado eficazes, estará manifestando o seu acordo com
essas alterações, estando, portanto, sujeito a elas. Você deverá verificar regularmente e revisar os
termos e condições deste Acordo, incluindo, mas não se limitando aos Termos Adicionais e à Política
de Privacidade, para que você esteja ciente dos direitos e obrigações mais atuais que se aplicam a
você, bem como aos termos e condições do presente acordo conosco.
3. PROPRIEDADE DE DIREITOS INTELECTUAIS
O conteúdo deste Site, incluindo todos os softwares, designs, textos, imagens, fotografias, ilustrações,
material de áudio e vídeo, arte, material gráfico, bases de dados, informações proprietárias e todos os
direitos autorais ou elementos do Site que de qualquer outra maneira poderiam ser legalmente
protegidos, incluindo, sem limitação, a seleção, sequência e "look and feel" e disposição dos itens, e
todas as marcas comerciais, marcas de serviço e nomes comerciais (individual e/ou coletivamente, o
"Material"), são de propriedade da VII, e qualquer dos seus sucessores e cessionários, e quaisquer dos
seus respectivos licenciantes, Anunciantes (conforme definido abaixo), fornecedores e prestadores de
serviços operacionais, são legalmente protegidos, sem limitação, conforme as leis Federais e
Estaduais dos EUA, bem como pela legislação, regulamentos e tratados estrangeiros aplicáveis. O
termo "Site" inclui o termo "Material", ao menos que o contexto exija expressamente o contrário, ou
se assim nos manifestarmos por escrito. O Site deverá ser utilizado exclusivamente para fins não
comerciais, não exclusivos, não transferíveis e não transmissíveis, para uso pessoal limitado e não
para outros fins. Você não deverá alterar, apagar ou ocultar os direitos autorais ou outras
representações contidas no Site, incluindo qualquer material que você transferir, transmitir, visualizar,
imprimir ou reproduzir a partir do Site. Você não deverá, nem permitirá que qualquer terceiro (em seu
benefício ou não) reproduza, modifique, crie trabalhos derivados, exiba, execute, publique, distribua,
transmita ou divulgue a qualquer terceiro (incluindo, sem limitação, sites de terceiros), ou qualquer
TERMOS DE USO
864255

2

outra utilização de qualquer Material sem o expresso consentimento prévio por escrito da VII ou do
seu titular, caso a VII não seja o proprietário. A utilização não autorizada ou proibida de qualquer
Material poderá sujeitá-lo à responsabilidade civil, processo penal, ou ambos, nos termos da legislação
federal, estadual e local aplicável. Exigimos que os usuários respeitem os nossos direitos autorais,
marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual. Da mesma forma, respeitamos a
propriedade intelectual de outrem. Diante de qualquer eventual aviso, removeremos qualquer
conteúdo do Site que esteja em violação de direitos autorais de outrem, bem como desativaremos o
acesso ao Site e seus serviços daqueles que os utilizam para violar repetidamente os direitos de
propriedade intelectual de outrem.
Tomamos a proteção dos direitos autorais, tanto nossos quanto dos outros, muito a sério. Portanto,
empregamos várias medidas para impedir a violação dos direitos autorais neste Site e para terminar
imediatamente quaisquer violações que possam ocorrer. Se você acredita que o Site contenha
elementos que violem seus direitos autorais, siga os procedimentos estabelecidos em nossa Política de
Observância dos Direitos Autorais.
4. PROPAGANDA
Ocasionalmente, Você poderá se comunicar, receber comunicações, ser redirecionado, interagir,
participar, ou utilizar os serviços ou obter bens e serviços de terceiros (coletivamente, os
"Anunciantes"), tais como nossos anunciantes, patrocinadores, parceiros promocionais como resultado
da sua utilização do Site.". Toda esta comunicação, interação e participação se dará estrita e
exclusivamente entre você e esses Anunciantes e nós não seremos responsáveis nem imputáveis, ou
de qualquer forma relacionados a estas atividades ou operações (incluindo sem limitação,
representações, garantias, convênios, contratos, ou outros termos ou condições que possa existir
entre você e o Anunciante ou quaisquer bens ou serviços que você posse comprar ou obter a partir de
algum Anunciante).
5. NORMAS DE CONDUTA
Seu uso do Site estará sujeito a todas as leis e regulamentos locais, estaduais e nacionais aplicáveis e,
em alguns casos, tratados internacionais. Você é o único responsável por todas as atividades, atos e
omissões que ocorram em, de, a partir, ou sob o seu nome de usuário ou senha. Você não deverá
utilizar, permitir ou tolerar que outros usem o Site, ou deliberadamente tolerar o uso deste Site por
terceiros, independentemente da forma que for, tentar, ou for passível de:
ser acusatório, difamatório, indecente, vulgar ou obsceno, pornográfico, sexualmente explícito ou
sexualmente sugestivo, racial, cultural ou etnicamente ofensivo, perigoso, perturbador, intimidatório,
ameaçador, odioso, contestável, discriminatório, ou abusivo, ou que possa ou pareça personificar
alguém; afetar-nos ou refletir negativamente sobre nós, o Site, a nossa imagem, nome, reputação ou
causar coação, constrangimento ou desconforto a nós ou qualquer outra pessoa, ou dissuadir qualquer
pessoa, empresa, ou Companhia a utilizar todas ou qualquer parte, dos recursos, ou funções do Site,
ou fazer publicidade, se conectar, ou se tornar um fornecedor para nós em conexão com o Site;
enviar ou resultar em transmissão de e-mail indesejado, mensagens em cadeia, duplicação,
mensagens não solicitadas ou "spam" e "phishing";
ser utilizado para fins comerciais ou empresariais, incluindo, sem limitação, publicidade, marketing ou
oferta de bens ou serviços, quer sejam ou não financeiros ou de qualquer outra forma de
compensação ou através de um vínculo com qualquer outro site ou páginas da web;
transmitir, distribuir ou carregar programas ou materiais que contenham código prejudicial, como
vírus, timebombs, cancelbots, worms, cavalos de Tróia, spyware ou quaisquer outros programas,
materiais ou informações que sejam potencialmente nocivos;
falsificar qualquer cabeçalho do pacote TCP/IP ou parte das informações do cabeçalho de qualquer email ou postagem de grupo de notícias, por qualquer motivo;
violar quaisquer leis, regulamentos (incluindo, sem limitação, as leis relativas à transmissão de dados
técnicos ou software exportados dos Estados Unidos), ordens judiciais, governamentais, ou quaisquer
tratados, ou violar ou infringir os eventuais direitos de propriedade intelectual, direitos de publicidade
ou privacidade ou quaisquer outros de nossos direitos ou dos de outra pessoa, firma ou empresa;
obter o acesso não autorizado ao Site ou quaisquer recursos ou funcionalidades do Site, contas de
outros usuários, nomes, senhas, informações pessoalmente identificáveis ou outros computadores,
sites ou páginas, ligados ou conectados ao Site, ou utilizar o Site de qualquer forma que viole ou seja
incompatível com os termos e condições do presente Acordo;
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modificar, perturbar, prejudicar, alterar ou interferir com o uso, recursos, funções, ou manutenção do
Site ou os direitos de uso e gozo do Site por qualquer outra pessoa, firma ou empresa;
coletar, obter, compilar, reunir, transmitir, reproduzir, apagar, rever, visualizar ou exibir qualquer
material ou informações, quer seja pessoalmente identificáveis ou não, postado por ou em relação a
qualquer outra pessoa, firma ou empresa, em ligação ao seu uso do Site, por você ou por outra
pessoa, firma ou empresa, a menos que você tenha previamente obtido consentimento expresso para
fazê-lo;
usar software manual ou automatizado, dispositivos, scripts, robôs ou outros meios ou processos de
acesso, "raspar", "crawl" ou "aranha" todas as páginas web ou outros serviços contidos no Site; ou
de qualquer outro jeito violar este Acordo, incluindo, mas não limitado a, quaisquer Termos Adicionais
e a Política de Privacidade.
6. COMPRAS
Se o comércio eletrônico é oferecido no Site incluindo a sua capacidade de adquirir bens e serviços
através de nossa loja, esses aplicativos ou recursos serão regidos pelos Termos Adicionais que regem
as funcionalidades do comércio eletrônico. Esses Termos Adicionais aos que fazemos referência ficam
aqui incorporados por referência e são aplicáveis ao seu uso deste Site e esses recursos.

7. SERVIÇOS DE MARKETING SEM FIO E OPORTUNIDADES PROMOCIONAIS
Este Canal pode fornecer aos usuários e espectadores a oportunidade de se registrar para promoções,
serviços, notícias, programações e informações especiais entregues através de mensagens de texto e
outros Dispositivos sem fio, como telefones celulares. Os usuários são obrigados a fornecer seu
consentimento para receber tais informações a partir deste Canal, seja por registrar neste site ou
através do seu Dispositivo sem fio. Tais serviços e oportunidades promocionais são fornecidos pela VII
para este Canal. As Informações solicitadas como parte do processo de registro online, é um número
de telefone do usuário ou um endereço de e-mail sem fio, mas apenas se solicitado especificamente, e
o nome da operadora. Podem-se solicitar informações opcionais para promoções específicas, como as
preferências de um usuário com relação a mercadorias ou serviços, opções de música ou artistas, ou
outras informações de levantamentos similares. Dependendo da promoção, também podemos coletar
um endereço de e-mail ou outras Informações e, dependendo das informações coletadas, também
pode se solicitar ao usuário que confirme seu consentimento para com este Acordo e, incluindo sem
limitações, a Política de Privacidade.
Os Usuários que se registrarem para estes serviços de marketing sem fio do Canal reconhecem,
compreendem e concordam que eles assumirão as despesas da operadora sem fio do usuário para
todas as mensagens que nós lhe enviemos deste Canal. Iram-se aplicar taxas de mensagens padrão,
salvo indicação em contrário. Sob nenhuma circunstância este Canal ou a VII será responsável
por quaisquer taxas de e-mail ou mensagens de texto sem fio feitos pelo usuário ou por
uma pessoa que tenha acesso ao dispositivo sem fio, número de telefone ou endereço de email do usuário.
Um usuário compreende, reconhece e concorda que este Canal pode, a seu exclusivo critério e sem
responsabilidade nenhuma para qualquer usuário, terminar a oferta de qualquer serviço de marketing
sem fio específico ou todos os serviços de marketing sem fio a qualquer momento sem aviso prévio.
Este Canal poderá fornecer avisos de terminações ou alterações nos serviços neste Site.
8. POSTAGENS
Seus comentários, sugestões e informações são importantes para nós. Partes deste Site podem
fornecer a você e outros usuários a oportunidade de participar dos serviços de fórum, blogs,
comunidades da web e outros instrumentos de mensagem e comunicação (as "Comunidades") e
poderão lhe proporcionar a oportunidade de, através dessas Comunidades ou de outro jeito,
apresentar, postar, exibir, transmitir e/ou de trocar (coletivamente, "Postar" ou "Postagens" (y)
informações, ideias, opiniões, mensagens ou outra informação e (z) conteúdo, mídia e materiais que
apresenta para postagem no Site usando determinada tecnologia, funcionalidade e/ou recursos que
disponibilizamos para que você possa carregar e postar tal conteúdo para exibir através do Site,
("Conteúdo do Usuário"), como fotografias estáticas ou outras imagens; escritos, gráficos;
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caricaturas; parecenças físicas; efeitos visuais; música, voz ou outro áudio; cinema ou filmes
animados ou outras obras de vídeo ou audiovisuais; gravações de qualquer um dos anteriores, e
qualquer documentação que os acompanha; embalagens ou outros materiais, tangíveis ou intangíveis.
Se oferecemos a capacidade de carregar Conteúdo do Usuário, então quando você enviar Conteúdo do
Usuário também podem lhe pedir que forneça algumas informações sobre você e sobre sua
apresentação. Pode incluir, sem limitação, coisas como um título descritivo, algumas informações
sobre o Conteúdo do Usuário, a duração, sua localização e/ou informações similares. Ao apresentar
Conteúdo do Usuário, você também está concordando e compreende que o termo "Conteúdo do
Usuário" inclui também, sem limitação, e refere-se a toda a informação que você enviar ou podermos
receber o que está relacionada à sua submissão. Mantenha sempre uma cópia de tudo o que você
enviar, porque nós não somos responsáveis pelo Conteúdo do Usuário perdido, danificado, mal
direcionado, inutilizável ou ilegível. A prova de que você enviou Conteúdo do Usuário não constitui
prova de que recebemos nada.
As instruções para carregar o Conteúdo do Usuário podem ser encontradas na página da web do Site
para carregar Conteúdo do Usuário. Para ser considerado para a postagem e a exibição para o público,
o Conteúdo do Usuário deve atender a todas as especificações e requisitos relativos à formatação,
compatibilidade, características de funcionamento e apresentação, que também podem ser
encontrados na página web do Site para o upload de Conteúdo do Usuário e os termos de presente
Acordo.
Cada vez que você carregar ou enviar Conteúdo do Usuário (ou se você tentar fazê-lo), estará
confirmando sua aceitação e concordância em ficar vinculado por todos os termos e condições deste
Acordo.
A quantidade de espaço de armazenamento no Site por usuário é limitada. Algumas postagens podem
não ser processadas devido a limitações de espaço ou limitações de mensagens de saída. Você
entende, reconhece e concorda que nós não assumimos nenhuma responsabilidade pela exclusão de
postagens ou qualquer falha para armazenar, receber ou entregar postagens em tempo hábil ou
qualquer outro assunto relacionado com as Postagens. A Postagem é apenas para fins não comerciais
e você não pode Postar de maneira que faz ou pretenda promover ou gerar receitas para qualquer
empresa ou atividade comercial.
a.
Sem Direito de Propriedade
Exceto para as licenças, autorizações, consentimentos e direitos aqui outorgados e descritos neste
Acordo, por mais abrangentes e amplos que possam parecer ou sejam na realidade, o Canal e a VII
não adquirem nenhum direito de título ou propriedade, no ou para qualquer Conteúdo do
Usuário que você enviar, e nada neste Acordo transmite para nós quaisquer direitos de propriedade
sobre seu Conteúdo do Usuário. O Canal está agindo apenas como um anfitrião, quadro de avisos ou
conduto para o Conteúdo do Usuário apresentado, com todos os direitos específicos outorgados por
você a partir deste documento. Embora, pelo seu envio de qualquer Conteúdo do Usuário, você
estivesse solicitando e instruindo ao Canal e à VII para tirar proveito de, e explorar, todos os direitos e
privilégios concedidos nos termos deste instrumento (incluindo, sem limitações, o direito a exibir e
postar o Conteúdo do Usuário nas Plataformas [conforme abaixo definido]), nem o Canal nem a VII
tem qualquer obrigação de fazer qualquer uma dessas coisas.
b.
Responsabilidade pelas Postagens; Direito a Rever, Monitorar, Editar e/ou Exibir
Você entende, reconhece e concorda que as Postagens são da inteira responsabilidade da pessoa que
originou- as. Isso significa que você é o único e inteiramente responsável pelas consequências de
todas as Postagens que você (incluindo, mas não se limitado a, as Postagens feitas em seu nome,
nome de usuário e/ou endereço de email) fizer upload, publicar, enviar por correio eletrônico,
transmitir ou disponibilizar através do Site. As Postagens não refletem as opiniões do Canal ou da VII,
e nem a VII nem o Canal fazem declarações sobre, ou garantem, a veracidade, exatidão ou
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confiabilidade de qualquer Postagem ou endossam ou apoiam quaisquer opiniões expressas nas
Postagens.
Nem o Canal nem a VII controlam quaisquer Postagens apresentadas, embora possamos utilizar meios
de revisão das Postagens tanto automatizados quanto manuais a fim de impedir que apareça e seja
exibido em nosso site conteúdo não autorizado. O Canal e a VII se reservam o direito para rever,
monitorar, editar e/ou exibir quaisquer Postagens e apagar, remover, mover, re-formatar, editar ou
rejeitar, sem aviso prévio, quaisquer Postagens que consideremos, a nosso exclusivo critério, violação
deste Acordo ou que forem inaceitáveis para o Canal ou a VII, ou por qualquer motivo ou sem motivo
nenhum; desde que, no entanto, o Canal e a VII não tiverem qualquer obrigação ou responsabilidade
para com você por não fazê-lo ou por fazê-lo de alguma maneira particular. Se o Canal o a VII receber
uma notificação de qualquer reclamação de violação que satisfaça requisitos legais específicos, como
procedimentos de notificação e retirada conforme a lei de direitos autorais, poderemos remover
qualquer Postagem associada a essa reclamação. O Canal e a VII se reservam o direito de fornecer
informações às autoridades policiais, organismos governamentais e, de acordo com compulsão judicial
ou regulamentar, proteger seus respectivos interesses, o Site ou cumprir com obrigações legais,
regulamentares, de auditoria e observância. Se alterarmos suas Postagens, você não será
responsável pelas mudanças que fizermos.
Se determinarmos, a nossos exclusivo critério e discernimento, que alguma Postagem violar ou
poderia violar quaisquer dos termos deste Acordo, além dos seus direitos descritos neste Acordo, nos
reservamos o direito de, a qualquer momento e sem limitar qualquer um e todos os outros direitos
que possamos ter sob este Acordo, na lei ou na equidade: (i) recusar a permitir que você Postar; (ii)
revogar seu direito para usar o Site; e/ou (iii) usar quaisquer meios tecnológicos, legais, operacionais
ou de outra natureza que tivermos disponíveis para fazer cumprir as disposições deste Acordo,
incluindo, sem limitação, o bloqueio de endereços IP específicos ou a desativação de seu registro no
Site.
c. Concessão de direitos
Se você ou sua conta da origem a uma Postagem, pela presente concorda em outorgar ao Canal e à
VII os seguintes direitos e licenças:
(i) para usar, hospedar, armazenar, manter, reproduzir, exibir, distribuir, executar, expor, publicar,
transmitir, modificar, preparar trabalhos derivados, adaptar, reformatar, traduzir e explorar de
qualquer outro jeito tal Postagem, na totalidade ou em parte;
(ii) em conexão com tal Postagem, para usar e se referir ao seu nome, logotipo, marca, imagem,
característica ou outra identificação distintiva em apresentações, materiais de marketing, listas de
clientes e relatórios financeiros; e
(iii) para utilizar e de qualquer outro modo explorar quaisquer idéias, conceitos, conteúdos, materiais,
expressão ou forma de expressão, no todo ou em parte, contidos no seu Conteúdo do Usuário ou
outra Postagem.
As licenças e os direitos precedentes são concedidos ao Canal e à VII em todo o universo, na
perpetuidade (sujeito aos direitos de rescisão, conforme descrito no presente Acordo) ou em toda e
quaisquer mídia conhecidas agora ou concebidas posteriormente, em qualquer forma ou formato, no
Canal, quaisquer outros canais, serviços de programação ou outras plataformas de distribuição do
Canal ou da VII, sejam atualmente existentes ou desenvolvidos no futuro (as "Plataformas") e/ou em
quaisquer produtos ou serviços do Canal ou da VII, sejam sozinhos ou em conjunto com, ou como
parte de, outras informações, o conteúdo e/ou o material de qualquer tipo ou natureza, para qualquer
fim (incluindo, mas não limitados a, para comercializar, exibir e/ou promover as Plataformas ou
quaisquer outros produtos ou serviços do Canal ou da VII), sem responsabilidade, comunicação,
crédito ou outra obrigação para com você e o direito à licença e sublicencia, e autorizar a terceiros a
exercer qualquer um dos direitos abaixo concedidos ao Canal ou à VII, a nosso exclusivo critério.
Também renuncia e abre de mão para sempre de todos os direitos morais ou droit moral reconhecidos
agora ou a reconhecer no futuro, em conexão com o seu Conteúdo do Usuário ou outras Postagens e
as licenças ou direitos outorgados ao Canal e a VII, de acordo em este documento.
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d. Rescisão da Licença
As licenças e os direitos outorgados na Seção 9(c) deverão começar imediatamente após a
apresentação de seu Conteúdo do Usuário ou outra Postagem para o Site e continuar depois disso
perpetua e indefinidamente, independentemente se você continuar ou seguir sendo ou não um
usuário registrado, a menos e até que rescindido, em todo ou em parte, pelo Canal mediante uma
notificação para você ou por você conforme abaixo descrito. Toda vez que enviar ou tentar apresentar
Conteúdo do Usuário ou outra Postagem, não terá o direito a proibir, restringir, revocar ou encerrar
quaisquer dos direitos conferidos ao Canal e à VII; desde que, no entanto, se você remover uma
Postagem do Site, (i) a nossa licença para tais fins Postagem após um período razoável de tempo após
tal remoção, se necessário para tal exclusão tenha efeito, (ii) nossa licença para tal Postagem
continue perpetuamente e não termine apenas com relação a quaisquer utilizações feitas pelo Canal
ou VII antes de tal remoção (por exemplo, a nossa licença continua se tivermos incorporado a
Postagem em outro trabalho) e (iii) termos o direito de continuar a guardar e armazenar em cache tal
Postagem em nossos backup. Para maior clareza, nós não somos responsáveis da remoção de suas
Postagens e/ou qualquer Conteúdo do Usuário que você enviou para o nosso Site a partir de pesquisas
em cache na Internet e/ou em qualquer outro banco de dados que não estiver sob nosso controle
direto.
e.

Nenhuma aprovação ou compensação; Conteúdo Idêntico

Você entende e concorda que o Canal e VII não são obrigados a submeter à sua aprovação antes de
utilizar a totalidade ou qualquer parte de seu Conteúdo do Usuário ou outra Postagem, ou qualquer
comercial, propaganda, promoção, marketing ou outros materiais relacionados com o Conteúdo do
Usuário ou outra Postagem.
O Canal e a VII se reservam o único e exclusivo direito de vender publicidade e de outro modo
explorar, beneficiar e/ou gerar receitas da condução de seus negócios e da operação do Site, os
recursos e as funções do Site e/ou outras Plataformas e qualquer e todos os arranjos feitos ao
respeito, sem ter que dar explicações, obrigações ou responsabilidades para você, apesar de que o
seu Conteúdo do Usuário ou outro registro poderá ser apresentado em ou utilizados por ou em
conexão com o Site, seus recursos e funções e/ou outras Plataformas. Você reconhece e concorda que
não tem direito e você não receberá qualquer remuneração ou outra retribuição por o seu Conteúdo
do Usuário ou outra Postagem ou qualquer utilização feita do seu Conteúdo do Usuário ou de outra
postagem, uma vez que for submetido.
Você reconhece que outras pessoas podem ter apresentado Conteúdo do Usuário ou de outros
lançamentos para nós, pode ter tornado público ou desenvolvidos, ou pode se originar, apresentar,
divulgar e desenvolver, material similar ou idêntico ao todo ou parte do seu Conteúdo do Usuário ou
outra postagem ou conceitos nele contidas, e você entende e concorda que você não terá direito a
qualquer indenização por causa do uso ou da mesma exploração e apresentação de conteúdo do
Usuário, ou qualquer outra postagem postar ou exibir mesmo, não é qualquer admissão de novidade,
prioridade ou originalidade. Mesmo se você, posteriormente, vê ou tem conhecimento de uma
apresentação, cinema, fotografia, filme, vídeo ou qualquer outro conteúdo que parece incorporar
qualquer idéia ou conceito ou incluir algo semelhante ou idêntico aos contidos em qualquer Conteúdo
do Usuário ou outra Postagem que você ou qualquer outra pessoa defende, que é pura coincidência e
inevitável.
f.
Cessão
O Canal e a VII têm o direito a ceder, transferir, transmitir, licenciar, sublicenciar e, de qualquer outro
jeito, transferir, subcontratar, delegar, terceirizar ou contratar terceiros para realizar ou se beneficiar
de toda ou qualquer parte de seu ou seus direitos e/ou obrigações decorrentes do presente Acordo a
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qualquer uma ou mais outras partes, sem contagem, relatórios, notificação ou outra obrigação ou
responsabilidade que seja com você, agora ou no futuro.
g.

Declarações e Garantias

Você declara, garante a, e convêm com, o Canal e a VII e, cada vez que você enviar (ou tentar
submeter) Conteúdo do Usuário ou qualquer outra Postagem, você reafirma cada tal representação,
garantia e acordo, que (i) você não é um menor e você tem o direito legal e a capacidade para
celebrar este Acordo e executar e cumprir com todos os seus termos e condições ou, se você é um
adolescente e um menor de idade, seu pai ou responsável legal aceitou este Acordo em seu nome, (ii
) todas as informações fornecidas por você associadas ao seu Conteúdo do Usuário ou outro registro
são corretas, completas e estão atualizadas, (iii) você é a proprietária de todos os direitos sobre o
Conteúdo do Usuário ou outro registro que você enviar e tem o direito de conceder todas as
autorizações , direitos e licenças, conforme descrito no presente Acordo ou, se você não possui
exclusivamente todos esses direitos, você tem todas as autorizações necessárias, direitos e licenças
do(s) proprietário(s) para celebrar este Acordo e executar e cumprir com todas as suas obrigações e o
direito de conceder ao Canal e à VII os direitos, conforme descrito neste Contrato, (iv) a Postagem, e
o uso permitido dela por parte do Canal e da VII, não viola nem vai violar no futuro, quaisquer dos
termos deste Acordo, (v) a Postagem e o uso permitido dela por parte do Canal e da VII, não contêm
material ou informação calunioso, injurioso, obsceno ou ilegal, e não infringirá, obterá por fraude ou
violará quaisquer propriedade intelectual, privacidade, publicidade ou outros direitos de qualquer parte
ou qualquer lei, norma ou regulamento federal, estadual ou de qualquer outra natureza que for
aplicável, (vi) a Postagem não deverá ser prejudicial para a saúde de qualquer usuário, (vii) nem nós,
nem o Canal ou a VII estaremos obrigados a pagar ou incorrer em quaisquer quantias a qualquer
pessoa ou entidade como resultado de nosso uso ou exploração da Postagem, (viii) você mantem e vai
continuar a manter todos os direitos de propriedade, licença, proprietários e outros direitos
necessários para entrar, autorizar, conceder direitos e executar suas obrigações sob este Acordo,
conforme descrito, (ix) a apresentação de seu Conteúdo de Usuário não está sujeito a, ou sob a
jurisdição de, qualquer acordo coletivo, de aliança ou sindicato, e você também reconhece que o Canal
e/ou a VII não é signatário de tal acordo e (x) você irá cumprir com os controles dos Estados Unidos
relativos à exportação de produtos e informações, e não irá exportar ou reexportar qualquer Conteúdo
do Usuário, incluindo vídeos, informações, softwares, materiais, produtos ou serviços para países ou
pessoas proibidos sob as leis e regulamentos de controle de exportação.
Se sua Postagem incorpora o nome, logotipo, marca, serviço ou marca registrada, voz, imagem ou
imagem de qualquer pessoa, firma ou empresa, você adicionalmente declara, garante a, e se
compromete perante o Canal e a VII e, cada vez que você enviar (ou tentar submeter) um Postagem,
você reafirma cada declaração, garantia e compromisso, que, para qualquer Conteúdo do Usuário que
contiver vídeos originais, você vai cumprir e acatar qualquer verificação de identificação aplicável e
requisitos de manutenção de registros, e as nossas políticas em relação aos procedimentos de
certificação governamentais com relação ao mesmo, e você vai garantir e manter as informações
pessoais necessárias e documentação de identificação para todos os indivíduos que apareçam em tais
vídeos originais, como pode ser exigido por lei e/ou de qualquer outro jeito solicitado ou exigido por
nós em conexão com as nossas políticas de conformidade e práticas corporativas, o que inclui o nome
completo da pessoa jurídica, endereço atual, data de nascimento e uma fotocópia legível do
documento de identificação válido emitido pelo governo (por exemplo, um passaporte, a carteira de
motorista do estado ou cartão de identificação válido com foto) para verificar a identidade do
indivíduo. Com a apresentação de cada um desses Postagens, o Canal e a VII se reserva o direito de
solicitar que você, e no momento do pedido, você deverá nos entregar, um jogo íntegro e completo de
tais registros de verificação de identificação, assim como uma fotocópia legível válida da sua carteira
de motorista, passaporte ou outra identificação com foto oficial para os fins de nossa verificação e
manutenção de registros.
Ao pedido do Canal ou da VII, você prontamente fornecerá qualquer documentação, comprovação e
liberações necessários e razoavelmente exigidos para verificar e comprovar a sua conformidade com
alguns ou todos os termos e condições deste Acordo, incluindo, sem limitação, as declarações,
garantias e convênios anteriores e, se for o caso, você deverá imediatamente atender às eventuais
solicitações ou instruções que lhe demos em conexão com as Postagens que você enviar, que podem
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estar sujeitos a estes requisitos específicos. Não obstante qualquer disposição em contrário, você
também entende e concorda que o Canal e a VII não estarão obrigados ou serão responsáveis pelo
fornecimento de qualquer guilda ou pagamentos residuais em conexão com a apresentação e
exploração do Conteúdo do Usuário.
h.

Reclamações relativas ao Conteúdo

Se você acredita que qualquer conteúdo no Site (incluindo, sem limitação, as Postagens) viola
qualquer dos termos deste Acordo (exceto para quaisquer avisos abrangidos pela Política de
Observância de Direitos Autorais, por favor, clique aqui para nos enviar uma mensagem sobre isso ou
você pode enviar um e-mail para notices@vimn.com (consulte a nossa Política de Observância de
Direitos Autorais para quaisquer avisos abrangidos pela Política de Observância de Direitos Autorais).
Nós não podemos garantir que vamos responder a sua mensagem e nos reservamos o direito de
tomar ou abster-se de qualquer ou todos os passos disponíveis para nós, uma vez recebida uma
dessas mensagens.
9. COMPETIÇÕES, SORTEIOS, REGRAS DE VOTAÇÃO, LEILÕES E PROMOÇÕES
De vez em quando, os fornecedores de serviços operacionais, provedores, e Anunciantes do Canal o
da VII, podem realizar promoções no ou através do Site, incluindo, sem limitação, leilões, concursos e
sorteios (as "Promoções"). Cada Promoção pode ter Termos Adicionais, tais como as regras e as
normas que regem qualquer votação relacionada com uma promoção (as "Regras de Votação"). As
Regras de Votação serão postadas ou disponibilizadas para você e, para fins de cada Promoção, serão
consideradas incorporadas e farão parte do presente Acordo.
10. CERTOS PRODUTOS E SERVIÇOS
a.

RSS Feeds e Podcasts

O Site pode fornecer RSS Feeds ("RSS Feeds") que consistem em textos, conteúdos de áudio, vídeo
ou fotográficos selecionados (o "Conteúdo"), a partir do Site, fornecido através da Internet por meio
de um feed XML. Certas Feeds RSS podem ser podcasts ("Podcasts"), que poderão incluir, como parte
do Conteúdo, associações de áudio, vídeo e/ou fotográficas, onde os arquivos de áudio e/ou vídeo
poderão ser baixados e reproduzidos pelo usuário a partir de Dispositivo do usuário ou transferido a
um dispositivo de áudio portátil. Os Usuários precisam de certo software e hardware para descarregar
e visualizar e/ou reproduzir Conteúdo através dos RSS Feeds.
O Conteúdo é protegido pela legislação, entre outras leis, a Lei Federal e Estadual dos EUA, e as leis,
regulamentos e tratados estrangeiros aplicáveis, e todos os direitos do e para o Conteúdo são
reservados para este Canal, a VII, ou ao fornecedor do conteúdo. O Conteúdo está disponível apenas
para uso pessoal e não comercial, e você poderá fazer download, copiar e/ou transferir os RSS Feeds
e o Conteúdo associado para um Dispositivo, ou através de um Dispositivo para outro, apenas para o
seu pessoal e não comercial. Você não deverá, nem permitirá que terceiros possam reproduzir,
modificar, criar obras derivadas, exibir, executar, publicar, distribuir, divulgar ou transmitir a
terceiros, ou de outra forma utilizar qualquer Conteúdo, exceto quando expressamente autorizado
nesta Seção 11.
Por seu acesso e utilização de RSS Feeds, você compreende, reconhece e concorda que este Canal e a
VII não garantem que seus RSS Feeds operarão em todos os equipamentos do usuário. Por favor,
consulte "Isenção e Limitações de Responsabilidade" abaixo para mais detalhes.
b.

Funcionalidades de Realidade Virtual

Se este Canal oferecesse aplicativos ou recursos de realidade virtual (incluindo, sem limitação, uma
ferramenta para a criação de avatares e de personalização, comunidades e ambientes de aplicativos
de realidade virtual e uma funcionalidade de comércio de realidade virtual) (os "Recursos de Realidade
Virtual"), estes aplicativos ou recursos serão regidos pelos Termos Adicionais que regem os Recursos
de Realidade Virtual. Esses Termos Adicionaisaos que fazemos referência ficam aqui incorporados por
referência e são aplicáveis ao seu uso deste Site e esses recursos.
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c.

Aplicativos Móveis

Se este Canal oferece produtos e serviços por meio de aplicativos disponíveis no seu Dispositivo sem
fio ou outro Dispositivo móvel (como um telefone celular) (os "Serviços de Aplicativos Móveis"), esses
Serviços de Aplicativos Móveis estarão regidos pelos Termos Adicionais que regem o Serviço de
Aplicativo Móvel aplicável. Estes Serviços de Aplicativos Móveis podem ser fornecidos sem custo para
você ou podem estar disponível pagando uma taxa, conforme previsto nos Termos Adicionais
aplicáveis, incluindo, mas não limitado a, os termos apresentados a você em conexão com o download
de tal Serviços de Aplicativos Móveis. Além disso, as taxas de mensagens padrão da sua operadora de
celular e outras taxas e despesas por mensagens, dados e outras serão aplicadas a determinados
Serviços de Aplicativos Móveis. Você deve verificar com a sua operadora para saber quais são os
planos que sua operadora oferece e quanto custam. Além disso, a sua operadora pode proibir ou
restringir o uso ou a disponibilidade de certos Serviços de Aplicativos Móveis, e não todos os Serviços
de Aplicativos Móveis podem funcionar com todas as operadoras ou todos os Dispositivos sem fio.
Portanto, você deve verificar com sua operadora para saber se os Serviços de Aplicativos Móveis estão
disponíveis para o seu dispositivo sem fio e quais restrições, se houver, poderão ser aplicáveis ao seu
uso de tais Serviços de Aplicativos Móveis. Se você alterar ou desativar o seu número de telefone sem
fio, você concorda em prontamente atualizar suas informações da conta dos Serviços de Aplicativos
Móveis para garantir que suas mensagens não sejam enviadas para a pessoa que venha a adquirir
posteriormente o seu número antigo.
Sob nenhuma circunstância este Canal ou a VII será responsável por quaisquer taxas de email ou mensagens de texto sem fio ou outros encargos incorridos por um usuário (ou por
uma pessoa que tenha acesso ao dispositivo sem fio, número de telefone ou endereço de email do usuário) usando quaisquer Serviços de Aplicativos Móveis.
d.

Recursos Virais

Poderiam existir partes do nosso Site, conteúdos, funcionalidades ou recursos (por exemplo, digital
streaming media player(s)) (os "Dispositivos Virais") colocados à disposição dos usuários para seu uso
pessoal. Embora possamos, obviamente, mudar como, para quem e em que medida disponibilizamos
estes Recursos Virais a qualquer momento, sem qualquer aviso prévio e, sob nosso exclusivo critério,
desde que estejam disponíveis para você, sempre que você visitar nosso Site ou utilizar qualquer
destes Recursos Virais (quer seja que você usar esses Recursos Virais em suas próprias páginas
pessoais e personalizadas quer seja que eles forem exibidos ou aparecerem embutidos ou alojados
dentro de uma página web ou site de outrem, ou um site ou página web comercial, anúncio
publicitário, uma mensagem promocional ou mesmo uma página web personalizada ou customizada
de qualquer amigo, ou através de qualquer Dispositivo que possa acessar qualquer um desses
Recursos Virais), você concorda em não efetuar download de quaisquer conteúdos disponibilizados
como parte dos Dispositivos Virais, além de reconhecer que esse conteúdo está disponível somente
para visualização de streaming e, ainda, que você está vinculado pelas disposições aplicáveis ao
presente Acordo e a nossa Política de Privacidade.
11. HIPERLIGAÇÕES COM SITES DE TERCEIROS
A aparência, disponibilidade ou o uso de URLs, ou ligações referenciadas ou incluídas, em qualquer
parte do Site, ou qualquer outra forma de ligação ou reorientação da sua ligação a, com, ou através
do Site, não constitui nenhum endosso, nem incorre em qualquer obrigação, imputabilidade ou
responsabilidade por parte do Site, do Canal ou da VII, quaisquer de seus sucessores e cessionários,
ou qualquer um de seus respectivos executivos, diretores, funcionários, agentes, representantes,
licenciados, Anunciantes, fornecedores e prestadores de serviços operacionais. Nós não verificamos,
endossamos, ou temos qualquer responsabilidade sob quaisquer sites de terceiros, suas práticas
comerciais (incluindo as suas políticas de privacidade), ou quaisquer bens ou serviços associados ou
obtidos no âmbito de todos esses sites, mesmo se o(s) logotipo(s) ou identificação de patrocínio do
Site, do Canal ou da VII estiver(em) nesses sites de terceiros como parte de uma participação
conjunta ou arranjo promocional. Se algum site de terceiro obtiver ou recolher Informações Pessoais
suas, em nenhum caso iremos assumir ou teremos qualquer imputabilidade ou responsabilidade. Por
favor, leia nossa Política de Privacidade, a qual descreve a forma pela qual este Canal recolhe e
utiliza suas Informações Pessoais e certas de nossas relações.
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12. DESATIVAÇÃO / ENCERRAMENTO DE SEU REGISTRO OU USO
Se você está registrado para utilizar o Site, você poderá desativar sua conta no Site, a qualquer
momento e por qualquer razão, fazendo login na sua conta, clicando em "Perfil" ou no seu nome
exibido no topo do Site e selecionando "Gerenciar Conta" e seguindo as instruções para desativar a
sua conta ou através de outros métodos de desativação aqui incorporados de tempos em tempos.
Podemos terminar o seu uso e registro no Site, a qualquer momento e por qualquer motivo, com ou
sem motivo, sem aviso prévio e sem qualquer responsabilidade ou outra obrigação de qualquer
natureza para com você ou qualquer outra parte.
13. ISENÇÃO E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE; LIBERAÇÃO
ESTE SITE BEM COMO TODO MATERIAL, PRODUTOS E POSTAGENS SÃO DISPONIBILIZADAS “NA
FORMA EM QUE SE ENCONTRAREM” E “CONFORME DISPONIBILIDADE”, SEM QUALQUER
RESPONSABILIDADE OU GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, OU
PROMESSA DE QUE O SITE ESTARÁ DISPONÍVEL PARA USO, OU QUE TODOS OS PRODUTOS,
RECURSOS, FUNÇÕES OU OPERAÇÕES ESTEJAM DISPONÍVEIS COMO DESCRITO. O CANAL E A VII
EXPRESSAMENTE RECUSAM TODA E QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, EXPRESSAS OU
IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS RELATIVAS AO ACESSO A, E/OU A
DISPONIBILIDADE, PRECISÃO, UTILIDADE E/OU SEGURANÇA DO SITE OU QUAISQUER
FUNCIONALIDADES OU FUNÇÕES DO SITE, QUALQUER CONTEÚDO, MATERIAL, SOFTWARE,
INFORMAÇÕES, DADOS, SOFTWARE, CAPACIDADES POSTAS À SUA DISPOSIÇÃO, RECURSOS,
INSTALAÇÕES, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS, E GARANTIAS DE TÍTULO, NÃO INFRAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, OU QUE QUAISQUER FUNÇÕES
OU RECURSOS FUNCIONARÃO OU DESEMPENHAR-SE-ÃO DE ALGUM MODO PARTICULAR. Sem limitar
o precedente, não somos responsáveis ou nos responsabilizamos por qualquer código malicioso,
atrasos, imprecisões, erros ou omissões decorrentes de seu uso do Site. Você entende, reconhece e
concorda que você está assumindo todos os riscos associados à qualidade, precisão, desempenho,
pontualidade, adequação, integridade, exatidão, autenticidade, segurança e validade de todos e
quaisquer recursos e funções do Site, incluindo, sem limitação, as Postagens e os Materiais associados
com o uso do Site.
VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE, NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, ESTE SITE, ESTE
CANAL, A VII, E SEUS RESPECTIVOS SUCESSORES E CESSIONÁRIOS, OU QUALQUER UM DE SEUS
RESPECTIVOS EXECUTIVOS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, AGENTES, LICENCIADORES,
PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, ANUNCIANTES OU FORNECEDORES NÃO SERÃO
RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER PERDA OU DANO DE QUALQUER TIPO, DIRETO OU INDIRETO,
EM CONEXÃO COM OU ORIGINADO DA UTILIZAÇÃO DO SITE OU DESTE ACORDO, INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÃO, QUAISQUER DANOS COMPENSATÓRIOS, CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS,
ESPECIAIS OU PUNITIVOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS OU PUNITIVOS,
SEJAM QUAIS FOREM, DECORRENTES OU CAUSADOS, PREVISÍVEIS OU NÃO, INDEPENDENTEMENTE
DA FORMA DE AÇÃO OU A BASE OU CARATERIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO E MESMO QUE AVISADO DA
POSSIBILIDADE DE DANOS. SEM PREJUÍZO DO EXPOSTO, O SITE É MANTIDO NOS SERVIDORES NOS
ESTADOS UNIDOS, E O CANAL E A VII RECUSAM TODA RESPONSABILIDADE POR QUALQUER USO
NÃO AUTORIZADO ESPECIFICAMENTE, OU QUE VIOLAR ESTE ACORDO OU AS LEIS OU
REGULAMENTOS APLICÁVEIS A VOCÊ EM QUAISQUER JURISDIÇÕES OU PAÍSES.
Pelo presente, você liberta o Canal e VII de toda e qualquer reivindicação de eventuais direitos,
encargos, ônus, reclamações, demandas, ações ou processos que você pode ou pode ter em relação
às suas Postagens, incluindo, sem limitações, toda e qualquer responsabilidade por qualquer uso ou
não uso de suas Postagens, reclamações por difamação, calúnia, blasfêmia, invasão da privacidade,
direito de publicidade, angústia emocional ou perda econômica.
Sem prejuízo de qualquer alegação de que um recurso único e exclusivo estabelecido neste Acordo
poderia ou falha em seu propósito essencial, você reconhece e concorda especificamente que seu
recurso único e exclusivo para qualquer perda ou dano deverá deixar que a VII, mediante notificação
por escrito de você para nós, tente reparar, corrigir ou substituir quaisquer bens ou serviços
deficientes ao abrigo deste Acordo e, se a reparação, correção ou substituição não é razoavelmente
comercialmente viável para a VII, restituir quaisquer quantias efetivamente pagas por você por os
Produtos envolvidos e terminar e interromper o uso do Site. Ainda mais, você entende e reconhece
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que a capacidade do Site, no agregado e para cada usuário, é limitada. Consequentemente, algumas
mensagens e transmissões podem não ser processadas atempadamente ou diretamente não ser
processadas, e algumas funcionalidades ou funções podem ser restringidas ou adiadas ou tornar-se
completamente inoperacionais. Portanto, você reconhece e concorda que a VII não assume nenhuma
responsabilidade, dever ou obrigação de transmitir, processar, armazenar, receber ou entregar
transações, e você é expressamente aconselhado de não depender da pontualidade ou o desempenho
do Site para quaisquer transações. Algumas jurisdições não permitem a exclusão de determinadas
garantias ou certas limitações sobre danos e recursos e, consequentemente, é possível que algumas
das exclusões e limitações descritas neste Acordo não se apliquem a você.
14. INDENIZAÇÃO
Você concorda em indenizar, defender e segurar ao Site, ao Canal e à VII, e quaisquer um dos seus
sucessores e cessionários, ou qualquer um de seus respectivos executivos, diretores, funcionários,
agentes, licenciadores, licenciados, Anunciantes, fornecedores e prestadores de serviços operacionais,
contra todas e quaisquer reclamações, ações, perdas, despesas, danos e custos (incluindo honorários
advocatícios razoáveis), decorrentes de qualquer violação ou quebra deste Acordo cometida por você,
ou a publicação ou outros usos permitidos de suas Postagens.
A VII se reserva o direito de assumir, a seu próprio custo, a defesa exclusiva e o controle de qualquer
reivindicação ou ação desse tipo, e todas as negociações para um acordo ou compromisso, e você
concorda em cooperar plenamente com a VII na defesa de qualquer reclamação, ação, liquidação ou
negociação de comprometimento, tal como solicitado pela VII.
15. ANÚNCIOS E MALWARES
Tomamos grande cuidado e orgulho na criação deste Site. Estamos sempre à procura de problemas
técnicos que afetam o funcionamento do Site. Quando encontrá-los do nosso lado, vamos corrigi-los.
Infelizmente, o seu Dispositivo pode causar algumas falhas que afetam a forma como você vê o nosso
Site - e que está além do nosso controle.
Se você tiver qualquer comportamento, conteúdo ou anúncios incomuns no Site, pode ser o resultado
de malware em seu computador. Malware -- abreviação de software malicioso -- é um termo
amplamente utilizado para classificar um tipo de software que é instalado em um sistema de
computador com intenções maliciosas, geralmente sem conhecimento ou permissão do proprietário.
Malware inclui vírus, keyloggers, conteúdo malicioso ativo, programas maliciosos e discadores, entre
outros. Embora continuamente trabalhemos em estreita colaboração com os nossos parceiros para
garantir que tudo no Site esteja funcionando corretamente, às vezes os programas de Malware no
seu computador pessoal podem interferir com a sua experiência em nosso Site e em outros sites que
você visitar.
Sugerimos que você tome algumas das seguintes ações que podem ajudar a limpar seu computador e
que poderiam impedir futuras instalações de Malware:
Atualize seu computador através do Windows Update (encontrado no menu Ferramentas do seu
navegador Internet Explorer).
Instale uma ferramenta de remoção de spyware para limpar seu computador de Malware e um
software antivírus.
Por favor, leve em conta que não podemos ser responsáveis pelos efeitos de qualquer software de
terceiros, incluindo o Malware no seu computador. Não se esqueça de ler atentamente a Ajuda ou as
áreas de Suporte ao Cliente de qualquer site de download de software. Se descobrir qualquer Malware
no seu sistema, sugerimos falar com um técnico de informática qualificado. Se, após tomar as
medidas acima, você ainda estiver tendo problemas, não hesite em contatar-nos em
notices@vimn.com.
16. PRIVACIDADE
Nós respeitamos sua privacidade e o uso e proteção da sua informação pessoal. Por favor, veja nossa
Política de Privacidade para obter informações e divulgações importantes relacionadas à coleta e
uso de suas informações pessoais em conexão com o uso do Site.
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17. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS.
RESSALVADO O DISPOSTO A SEGUIR, TODAS E QUAISQUER DISPUTAS OU RECLAMAÇÕES
ENTRE VOCÊ E A VII SERÃO RESOLVIDAS POR ARBITRAGEM VINCULATIVA, EM VEZ DE EM
TRIBUNAL. Você e aVII concordam que este Acordo afeta (não?) o comércio interestadual, e a Lei de
Arbitragem Federal governa a interpretação e aplicação do presente Acordo. Não há juiz ou júri na
arbitragem, a fase de instrução é mais limitada do que no tribunal, e revisão judicial de uma decisão
arbitral é l limitada. Um árbitro pode conceder a título individual os mesmos danos e reparação que
um tribunal (incluindo medidas cautelares e declaratória, e indenização por perdas e danos). Você
pode escolher apresentar o seu pedido no tribunal de Pequenas Causas, e não através de arbitragem
se sua reclamação qualifica para um tribunal de pequenas causas em um local onde a jurisdição e o
foro sobre você e a VII sejam adequados. Você ou a VII podem procurar uma medida cautelar em
qualquer tribunal onde a jurisdição e o foro são adequados com relação a qualquer violação de
patentes, marcas registradas, marcas de serviço, direitos autorais, segredos comerciais, e/ou
quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da VII ou de terceiros.
Resolução Informal das Disputas. Antes que você possa prosseguir ou participar de
qualquer reclamação contra a VII em arbitragem ou tribunais, deve dar à VII uma
oportunidade razoável de resolver a sua disputa enviando uma notificação por escrito de sua
reclamação para Business & Legal Affairs Department, 1111 Lincoln Road, 6 th Floor, Miami Beach,
Florida 33139. Você concorda que a VII podem enviar um aviso para o seu endereço de e-mail ou
qualquer outro endereço que você forneceu à VII. Sua notificação deve descrever a controvérsia em
detalhe razoável e estabelecer a reparação solicitada. Você e VII concordam em negociar entre si de
boa fé para tentar resolver sua disputa. Se você e a VII não se chegar a uma resolução da sua
controvérsia dentro dos sessenta (60) dias após a VII receber o aviso por escrito, você pode
apresentar o seu pedido em arbitragem ou em tribunal (na medida que fosse permitido apresentar
estas reclamações num tribunal, conforme estabelecido acima).
Processos de Arbitragem e Custas. Tanto você quanto a VII pode iniciar um processo de
arbitragem, mediante o envio para o outro de uma carta solicitando a arbitragem. Se você iniciar uma
arbitragem, deve enviar uma carta para o agente registrado da VII. Business & Legal Affairs
Department, 1111 Lincoln Road, 6th Floor, Miami Beach, Florida 33139 e a carta deverá descrever a
natureza e os fundamentos da reclamação ou a controvérsia, e estabelecer a reparação solicitada. A
Associação Americana de Arbitragem (AAA) vai arbitrar todas as disputas em conformidade com o seu
Regulamento de Arbitragem Comercial e Procedimentos Complementares para Disputas Relacionadas
com os Consumidores, como modificados pelo presente Acordo. As regras da AAA estão disponíveis
em www.adr.org ou telefonando para 1-800-778-7879. Se sua reclamação é de US$ 10.000 ou
menos, você pode escolher se a arbitragem será conduzida exclusivamente com base nos documentos
apresentados ao árbitro, através de uma audiência telefônica ou por uma audiência em pessoa sob as
Regras da AAA. Após a apresentação de um pedido de arbitragem, a VII vai pagar todas as taxas de
apresentação, administração e honorários do árbitro para reclamações de até US$ 75.000. Para as
reclamações que totalizam mais de US$ 75.000, as Regras da AAA regerão o pagamento dessas taxas.
A decisão do árbitro será vinculativa e conclusiva para todas as partes, e o julgamento para fazer
valer a decisão pode ser introduzido por qualquer tribunal de jurisdição competente. O árbitro deve
cumprir este Acordo e pode conceder os mesmos danos e reparações que um tribunal, incluindo os
honorários advocatícios.
Isenção de Ação de Classe. VOCÊ E A VII CONCORDAM QUE QUAISQUER PROCEDIMENTOS
DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS SERÃO REALIZADAS APENAS NUMA BASE INDIVIDUAL E NÃO
NUMA AÇÃO DE CLASSE, CONSOLIDADA OU REPRESENTATIVA. Nem você nem a VII será um
membro de uma ação de classe, consolidada ou representativa. Se um tribunal ou árbitro determinar
que esta Renúncia à Ação de Classe é inexigível em uma ação entre você e a VII, este Acordo de
arbitragem será inexigível para você. A VII não autoriza a arbitragem de classe. Se qualquer
reclamação procede nos tribunais ao invés de arbitragem, veja a Seção 18 deste Acordo.
18. LEI APLICÁVEL; JURISDIÇÃO E FÓRUM. Este Acordo bem como seu uso do Site são regidos
por,
(exequentes?) e executados em conformidade com as leis do Estado de Nova York
(independemente desse conflito das leis do estado), a Lei de Arbitragem Federal e a legislação federal
aplicável. Você e a VII concordam que qualquer ação que é permitida ou prossegue em tribunal (
exceto as ações judiciais por pequenas reclamações, conforme previsto na Seção 18 deste Acordo)
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está sujeita à jurisdição exclusiva e o foro dos tribunais estaduais e federais localizados no Estado e
Condado de Nova York, e você concorda em não se opor a tal jurisdição ou foro em razão da falta de
jurisdição pessoal, foro não conveniente ou por qualquer outro motivo. Na medida em que possa ser
aplicada, você concorda em optar por sair de, e expressamente excluir qualquer aplicabilidade da Lei
para Uniformização das Transações por Computadores. Se qualquer reclamação procede em tribunal
ao invés de arbitragem, VOCÊ E A VII RENUNCIAM A QUALQUER DIREITO DE JULGAMENTO
POR JÚRI.
19. TERMOS DIVERSOS
Este Contrato, juntamente com quaisquer Termos Adicionais, Regras, nossa Política de Privacidade e
de quaisquer outros regulamentos, procedimentos e políticas a que nos referimos e que são
incorporados a este instrumento, contém todo o entendimento e acordo entre você e o Site e substitui
todos e quaisquer entendimentos anteriores ou incoerentes relativos ao Site e a sua utilização do
mesmo. Este Acordo não pode ser alterado nem rescindido oralmente. Se qualquer disposição do
presente Acordo for considerada ilegal, inválida ou inexequível, esta não afetará as demais disposições
do Acordo que será considerado alterado na medida do necessário para torná-lo legal, válido e
executável. Qualquer disposição que deva sobreviver às possíveis controvérsias originárias deste
contrato deverá sobreviver à rescisão deste Acordo; no entanto, nenhuma ação decorrente deste
Acordo ou seu uso do Site, independentemente da forma ou a base da reclamação, pode ser trazida
por você mais de um (1) ano após de decorrida a causa da ação (ou se múltiplas causas, da data em
que surgiu a primeira causa).
Estos Termos de Uso foram atualizados pela última vez na data acima mencionada, e entram em vigor
imediatamente. Direitos Autorais © 2015 Viacom International Inc. - Todos os Direitos Reservados.
__
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