TERMOS DE USO
Bem vindo ao nosso site!
Este documento estabelece os termos e condições gerais aplicáveis ao nosso site, por isso é importante que leia
atentamente todo o documento, pois ao acessar e navegar em nosso site, os usuários e/ou clientes declaram
aceitar todo o aqui disposto, bem como o contido na nossa Política de Privacidade.
1. PROIBIÇÕES AO USUÁRIO
Ao usuário é proibido:
•

Qualquer tentativa de acesso à programação e/ou bancos de dados do site, estando sujeito à legislação
penal brasileira, e a obrigação de reparar os danos que causar.

•

Copiar, modificar, reproduzir, divulgar, publicar, transmitir, distribuir ou dispor dos textos, figuras, e
demais conteúdos do site sob pena de indenização cível e cometimento de crime.

•

Exigir a disponibilidade do portal conforme melhor lhes convêm, não sendo cabível qualquer pedido
de indenização ou de reparação de dano pela indisponibilidade do site, independente da motivação.

2. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
Os usuários se comprometem a:
•

Fornecer somente informações fiéis e verdadeiras no momento do cadastro, bem como manter seus
dados sempre atualizados, sob pena de responder civil e criminalmente, além de arcar com os danos
ocasionados pela utilização de dados incorretos, ou de terceiros, independentemente da existência de
culpa.

•

Conhecer estes Termos de Uso e nossa Política de Privacidade, pois a alegação de desconhecimento
não o eximirá de eventuais responsabilidades durante a utilização do portal.

•

Navegar com base na moral, ética, sempre respeitando as condições e normas que regem a utilização
do site.

•

Arcar com indenizações a eventuais prejuízos causados a este site, à SMFactory e/ou a terceiros.

•

Respeitar todos os direitos de propriedade intelectual da SMFactory e de outros parceiros
eventualmente mencionados no site. Qualquer uso indevido estará sujeito às sanções previstas na
legislação cabível.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
•

A eventual alteração e/ou retirada de qualquer conteúdo, anúncio, artigo, vídeo, notícia ou fotografia
reproduzido neste portal, deverá ser sempre compreendida como uma mera liberalidade da empresa.
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•

Nós não possuímos qualquer responsabilidade pela navegação dos usuários nos links externos
eventualmente mencionados no site, sendo o dever do usuário ter conhecimento dos termos de uso e
política de privacidade do site indicado e a agir em conformidade à ele. Caso sobrevier algum dano
e/ou prejuízo, os usuários serão os responsáveis, uma vez que a navegação segura cabe aos mesmos,
pois a SMFactory apenas apontou o link, cabendo ao interessado a visita, ou não, ao site.

•

Os presentes termos de uso estão sujeitos a constante melhoria e aprimoramento. assim, nos
reservamos o direito de modificar a qualquer momento, de forma unilateral, o presente documento ,
bem como alterar a política de privacidade.

•

A tolerância do eventual descumprimento de quaisquer das disposições dos termos de uso não
constituirá novação das obrigações aqui estipuladas e tampouco impedirá ou inibirá a exigibilidade das
mesmas a qualquer tempo.

•

A SMFactory não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda no equipamento dos usuários
causado por falhas no sistema, no servidor ou na conexão à internet, ainda que decorrentes de condutas
de terceiros, inclusive por ações de softwares maliciosos como vírus, cavalos de Tróia, e outros que
possam, de algum modo, danificar o equipamento ou a conexão dos usuários em decorrência do
acesso, utilização ou navegação no portal, bem como a transferência de dados, arquivos, imagens,
textos, áudios ou vídeos contidos no mesmo.

•

Todo o conteúdo do site, com exceção de comentários de terceiros, é de propriedade intelectual da
SMFactory e de eventual parceiro indicado, qualquer reprodução não autorizada é proibida e passível
de indenização cível além do cometimento de crime.

•

A SMFactory não se responsabiliza pelos comentários de usuários nos textos publicados no site, não
aprovamos, apoiamos, declaramos nem garantimos a integridade, veracidade, exatidão ou
confiabilidade de qualquer conteúdo ou comunicado publicado pelos usuários, tampouco endossamos
opiniões expressas por eles. O Usuário compreende que, ao utilizar nosso site, não deve expor/criar
conteúdo ofensivo, prejudicial, impreciso, discriminatório, inadequado ou que caracterize prática de
crime ou sejam contra a mora e ética.

•

Todo o conteúdo escrito pelos usuários, é de responsabilidade exclusiva da pessoa que o criar. Não
podemos monitorar ou controlar o conteúdo postado, e, não podemos nos responsabilizar por tal
conteúdo.

•

Reservamo-nos ao direito de remover qualquer conteúdo que viole a moral, os bons costumes, a ética
e as leis vigentes, incluindo, por exemplo, violações de direitos autorais ou de marcas comerciais ou
outra apropriação indébita de propriedade intelectual, falsidade ideológica, conduta ilegal ou assédio.
Se você, usuário, se deparar com conteúdos inadequados como os indicados, entre em contato conosco
pelo e-mail: comercial@smfactory.com.br.
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4. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO
Os termos de uso são regidos pela legislação brasileira, ficando os usuários do site submetidos ao foro da
comarca de Barueri-SP para dirimir qualquer questão ou dúvida.
5. CONTATO
Qualquer problema relacionado ao site ou à privacidade e proteção de dados deve ser reportada à nossa equipe
através do e-mail: comercial@smfactory.com.br.
SMFactory – Successful Minds, Treinamento em Desenvolvimento de Pessoas, Ltda.
CNPJ 18.005.608/0001-74
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