TERMOS DE USO DO BLOG VB E DO BLOG PROFISSIONAL
BLOG VB e BLOG PROFISSIONAL são produtos da tecnologia da informação de autoria e propriedade
intelectual da VIEW BRASIL, protegidos pela legislação brasileira e por tratados internacionais de direitos
autorais, e regidos por estes Termos de Uso, pela Política de Privacidade e pelo Contrato de Licenciamento,
de aceite obrigatório para aquisição das respectivas LICENÇAS DE USO e utilização.
Direito Autoral

As plataformas BLOG VB e BLOG PROFISSIONAL são de propriedade da VIEW BRASIL, inexistindo
cessão de direitos ou autorização para sua comercialização por terceiros.
Ciência

A aquisição da Licença de Uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL implica na plena ciência dos
serviços, recursos, funcionalidades, vigência e valor.

A aquisição da Licença de Uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL, assim como a navegação, o
acesso e a utilização, implica no pleno conhecimento e aceitação integral dos presentes Termos, da Política
de Privacidade e do Contrato de Licenciamento.
Discordância

EM CASO DE DISCORDÂNCIA E NÃO ACEITAÇÃO DOS PRESENTES TERMOS DE USO, DO
CONTRATO DE LICENCIAMENTO E DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE, NÃO DEVERÁ SER ADQUIRIDA A
LICENÇA DE USO DO BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL.
Contratação

O Licenciamento de Uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL exige capacidade civil às pessoas
físicas - MAIS DE 18 ANOS OU ACIMA DE 16 NA FORMA DA LEI - e de representação legal para as
pessoas jurídicas, e cartão de crédito válido.
Pagamento

Os pagamentos da Licença de Uso do BLOG PROFISSIONAL serão realizados mediante débito automático
recorrente em cartão de crédito, através da facilitadora PagSeguro - https://pagseguro.uol.com.br.
Definições

Os vocábulos e expressões abaixo têm as seguintes definições:

Acesso – O acesso ao BLOG VB e ao BLOG PROFISSIONAL é realizado mediante l ogin.

Atualização – Compreende a disponibilização de nova versão do BLOG VB e/ou do BLOG PROFISSIONAL,
a critério técnico exclusivo da VIEW BRASIL, em razão de novas tecnologias e visando melhorias do
sistema, podendo conter novas expressões e vocábulos e alterações nos Termos de Uso e na Política de
Privacidade.
Banco de Dados – Coleção estruturada e organizada de dados inter-relacionados, para fornecer
informações a um domínio específico.
BLOG VB e BLOG PROFISSIONAL – Ambientes de divulgação, comunicação e compartilhamento web.

Cadastro – Informações pessoais coletadas para aquisição da Licença de Uso do BLOG VB e BLOG
PROFISSIONAL.
Domínio – Elemento de localização e navegação na internet.

Hardware – Conjunto de componentes eletrônicos necessários ao funcionamento do computador.
Internet – Rede mundial de computadores - Web.

Licença de Uso – Autorização para a utilização do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL mediante termo
próprio.
Plano – Condições do Licenciamento de Uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL, com especificação
de valor, forma de pagamento e prazo de vigência determinados.
Suporte Técnico – Atendimento prestado por meio do painel administrativo do BLOG VB e do BLOG
PROFISSIONAL e e-mail.
URL – Endereço virtual - link - vinculado ao BLOG VB.

Usuário – Pessoa que acessa, a qualquer título, o BLOG VB e o BLOG PROFISSIONAL.
Obrigações e Responsabilidades

O(a) Adquirente da Licença de Uso BLOG VB utilizará url vinculada e o do BLOG PROFISSIONAL domínio
próprio na internet, sendo responsáveis exclusivos pela veracidade dos seus dados cadastrais e pelas
informações, imagens e dados constantes da sua página.
A Licença de Uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL é intransferível e o usuário é responsável
exclusivo pela guarda e sigilo do seu login e senha pessoal.
1

A utilização do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL vincula o usuário aos direitos e obrigações expressos
nestes Termos de Uso, no Contrato de Licenciamento e na Política de Privacidade e em caso de tentativa
ou uso indevido e não autorizado do BLOG VB e BLOG PROFISSIONAL fica sujeito às medidas legais
cabíveis.
O descumprimento dos Termos de Uso, do Contrato de Licenciamento e da Política de Privacidade ou burla
ao acesso ou o uso indevido do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL por usuário, cadastrado ou não,
sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 100 (cem) vezes o valor do Plano básico.

O usuário do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL deve atuar com lisura, correção e ética, eximindo-se de
situações e atos que possam prejudicar ou comprometer, de qualquer forma, a VIEW BRASIL, o BLOG VB,
o BLOG PROFISSIONAL ou a terceiros.

A VIEW BRASIL não se responsabiliza por atos ou fatos decorrentes de fornecimento de dados
incompletos, incorretos ou inverídicos de usuário ou por eventos para os quais não tenha concorrido..

A VIEW BRASIL não responde administrativa, civil ou criminalmente por erro, coação, falsidade, simulação,
fraude, lesão ou qualquer ilicitude praticada por usuário do BLOG VB e/ou do BLOG PROFISSIONAL,
independentemente da configuração de dolo ou culpa.
Responde o usuário, pessoa física ou jurídica, administrativa, civil e criminalmente por incitação ou apologia
a crime ou por divulgação, oferta ou venda de produto ilícito ou objeto de regulamentação pelos órgãos
oficiais de controle.
Atualizações

Atualizações do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL poderão apresentar novas expressões ou termos
adicionais, a critério exclusivo da VIEW BRASIL, que integrarão este instrumento.
Preço

A VIEW BRASIL, a seu critério exclusivo, reserva-se no direito de promover oferta, conceder descontos e
alterar o valor do Plano do BLOG PROFISSIONAL sem que isso configure abuso de direito.
Reembolso

Haverá reembolso integral do primeiro pagamento, apenas em caso de desistência ocorrida até 30 (trinta)
dias da contratação, nos termos do Contrato de Licenciamento.
NÃO HAVERÁ REEMBOLSO DE PAGAMENTO, em razão de período parcialmente utilizado do BLOG
PROFISSIONAL após ultrapassados 30 (trinta) dias da contratação.
Informativos

O(a) Adquirente da Licença de Uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL concorda em receber
informativos da VIEW BRASIL, sobre conteúdo e funcionalidades, promoções, ofertas especiais etc.
Privacidade

As informações pessoais de identificação do usuário estão sujeitas à Política de Privacidade do BLOG VB e
do BLOG PROFISSIONAL.

As plataformas do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL não permitem acesso ou armazenam informações
financeiras do usuário em sua base de dados, em razão da utilização da facilitadora PagSeguro.

A VIEW BRASIL não divulga informações de usuários do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL constantes
do seus bancos de dados e mantém absoluta confidencialidade sobre as que tenham acesso em razão do
cadastramento, exceto em cumprimento à determinação judicial.
Vedações

A VIEW BRASIL pode restringir, suspender ou cancelar Licença de Uso do BLOG VB e do BLOG
PROFISSIONAL, sem prévio aviso, reembolso ou indenização, em caso de contrariedade ou burla aos
Termos de Uso, à Política de Privacidade, ao Contrato de Licenciamento e à legislação vigente.
É PROIBIDO: arrendar; alugar; sublocar; licenciar, sublicenciar; dar em garantia; emprestar ou ceder a
qualquer título, total ou parcialmente, o BLOG VB e o BLOG PROFISSIONAL, sem autorização expressa da
VIEW BRASIL, sob pena da imediata suspensão do acesso e rescisão do licenciamento de uso, sem
prejuízo da aplicação das medidas civis e penais cabíveis, além de perdas e danos em favor da VIEW
BRASIL.

É VEDADO todo e qualquer procedimento que implique em: tradução; descompilação; desmontagem;
engenharia reversa; adaptação e/ou mudança do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL; interceptação ou
manipulação dos pacotes de dados ou outra conduta que vise ou possibilite o acesso ao seu código-fonte;
assim como toda e qualquer manipulação ou alteração não autorizada expressamente pela VIEW BRASIL,
no todo ou em parte, forma ou funcionalidades.
É proibida a utilização do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL para envio de spam ou para promoção de
ataques virtuais, mediante a utilização de programas de códigos maliciosos (vírus, spywares, malwares e
outros).
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É PROIBIDA a utilização de metodologia, programa, algoritmo, script, robô, spider ou outro dispositivo
automático, para acessar, monitorar ou copiar dados do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL.
Faculdade e Direito

É facultado à VIEW BRASIL divulgar sua marca, produtos e serviços nos espaços publicitários do BLOG VB
e do BLOG PROFISSIONAL, sendo direito exclusivo do(a) Adquirente da Licença de Uso do BLOG
PROFISSIONAL, a seu critério, requerer a retirada da publicidade e/ou do respectivo espaço da sua página
eletrônica.
O não exercício de faculdade ou de direito, assim como eventual tolerância, não implica em omissão,
renúncia ou novação, podendo a VIEW BRASIL exercê-los a qualquer tempo.
Arbitragem

Dúvida, controvérsia ou pleito advindo do Licenciamento de Uso do BLOG VB e do BLOG PROFISSIONAL
serão dirimidos perante o Juízo Arbitral de Brasília/Distrito Federal e pela Justiça do Distrito Federal e
Territórios em Taguatinga, Brasília/DF.
21 de agosto de 2017.
Atualizado em 21.08.2017.
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