Termos de Uso
Ebiquity e suas subsidiárias (inclusive de Ebiquity Plc, Faulkner Media Management, Stratigent LLC)
(“Ebiquity” ou “Nós”) fornece todo o conteúdo para seus websites sujeitos aos seguintes termos e
condições.
Ao utilizar o nosso site, você indica que aceita estes termos de uso e concorda em respeitá-los. Se
você não concordar com estes termos de uso, por favor evite usar o nosso site. Para mais explicação
de como Ebiquity coleta e usa os dados pessoais que você fornecer em nossos websites, por favor
leia nossa Política de Privacidade.
Direitos Autorais & Marcas
Todo o conteúdo nos websites de propriedade da Ebiquity inclusive textos, gráficos, logotipos, ícones
e imagens são de propriedade exclusiva da Ebiquity e protegidos por leis internacionais de direitos
autorais.
As marcas comerciais, marcas de serviços, desenhos e logotipos mostrados em todos os websites
de propriedade da Ebiquity são Marcas registradas e não registradas da Ebiquity e suas subsidiárias.
Ao navegar no nosso website você concorda em não se referir ou apresentar qualquer informação
sobre a Ebiquity através de qualquer meio público (blogs, comunicados de imprensa, conteúdo de
web) para fins promocionais ou meios de publicidade. Você também não usará ou copiará qualquer
marca nem implicará qualquer endosso pela Ebiquity para fins de influenciar uma terceira parte.

Uso do Conteúdo do Site e DIreitos de Propriedade Intelectual
Ebiquity é o dono e licenciado de todos os direitos de propriedade intellectual em todos os nossos
sites e do respectivo material neles publicado. Aquelas obras são protegidas por leis de direitos
autorais e tratados no mundo inteiro. Todos os direitos são reservados.
Você poderá imprimir uma cópia e baixar partes de qualquer página(s) do nosso site para sua
referência pessoal e você poderá chamar a atenção de outras pessoas dentro de sua organização ao
material postado em nosso site.
Você não deverá, entretanto, modificar cópias em papel ou digitais de qualquer material impresso ou
baixado, e não deverá alterar ou editar qualquer ilustração, fotografias e gráficos, sequências de
video ou audio das suas aparências e conteúdos originais.
Você não deverá usar nenhuma parte dos materiais do nosso site para fins comerciais sem obter
nossa licença prévia.

Postagens de Usuários
Você reconhece e aceita que Ebiquity deverá possuir e ter o direito irrestrito de uso e publicação
sobre toda e qualquer informação que você postar ou publicar em qualquer de seus sites, em
postagens, respostas de pesquisa e de outras formas. Por ester meio, você renuncia qualquer
reinvindicação contra Ebiquity por violações alegadas ou supostas em relação a qualquer direito de
privacidade ou publicidade ou direitos de reconhecimento em conexão com o uso e publicação de
tais submissões pela Ebiquity.
Ebiquity reserva o direito de recusar a postar e o direito de remover qualquer informação, completa
ou parcial, por qualquer motivo ou sem motivo.

Mudanças Consistentes no Site
Pretendemos atualizar elementos no nosso site regularmente, e poderemos mudar o conteúdo a
qualquer momento. Se a necessidade surgir, poderemos suspender o acesso ao nosso site.
Qualquer material em nosso site pode estar desatualizado, em determinado momento, e estamos
sob nenhuma obrigação de atualizar tais materiais.

A Nossa Responsabilidade

O material mostrado em nosso site é fornecido sem quaisquer garantias, condições ou garantias
quanto à sua precisão. Na medida do permitido por lei, nós e outros membros do nosso grupo de
empresas aqui exclui expressamente:
Qualquer responsabilidade por perda direta, indireta ou consequente ou danos sofridos por qualquer
usuário em conexão com o nosso site ou em conexão com o uso, incapacidade de uso ou resultados
do uso de nosso site, qualquer site ligado a este e todos os materiais postados.

Vírus, Acesso Ilegal & Outras Ofensas
Você não deve abuser do nosso site pela consciente introdução de vírus, cavalos de Tróia, vermes,
bombas lógicas ou outro material que seja malicioso ou tecnologicamente prejudicial. Você não deve
tentar obter acesso não autorizado ao nosso site, o servidor em que o nosso site é armazenado ou
qualquer servidor, computador ou base de dados conectados ao nosso site. Você não deve atacar o
nosso site através de negação de serviço ou ataque distribuído de negação de serviço.
Ao violar esta provisão, você comete uma infração penal nos termos da Lei de 1990 de Uso Indevido
de Computador. Nós denunciaremos qualquer violação às autoridades policiais competentes e
cooperaremos com as autoridades, revelando sua identidade. No caso de tal violação, o seu direito
de usar o nosso site cessará imediatamente.
Insering link para o nosso Site
Você pode inserir uma link para nossa página inicial, desde que o faça de uma maneira justa e legal
e que não prejudique ou tire proveito de nossa reputação, mas você não deve estabelecer a link de
maneira que sugira qualquer forma de associação, aprovação ou endosso de nossa parte onde não
existe.
Variações
Nós poderemos revisar estes termos de uso a qualquer momento, alterando esta página. Você
deverá verificar esta página de tempos em tempos para tomar conhecimento de quaisquer alterações
que fizermos, já que elas estarão vinculadas à você. Algumas das disposições contidas nestes
termos de uso também poderão ser substituídas por disposições ou avisos publicados em outros
lugares em nosso site.
Suas Preocupações
Se você tiver alguma dúvida sobre o material que aparece em nosso site, entre em contato com
Ebiquity Plc, Departamento Jurídico, The Registry, 2nd Floor, Royal Mint Court, Londres, EC3N 4QN.

