NOTA LEGAL
www.bichashtagcontest.com
Esperamos que o nosso site seja útil, informativo e divertido. Agradecemos que o
visite com frequência e fale de nós aos seus amigos. Em troca, pedimos apenas que
observe os Termos e Condições incluídos, em baixo.
Pedimos que os leia atentamente, pois, utilizando o nosso site, pressupõe-se a sua
aceitação expressa.
A BIC mantém os seus sites, como um serviço para a comunidade da Internet. O
acesso e utilização de www.bichashtagcontest.com (o "Site") estão sujeitos aos
termos e condições estabelecidos neste Aviso Legal e a todas as leis aplicáveis. A
BIC pode modificar estes termos e condições periodicamente, atualizando este
aviso. Leia estes termos e condições cuidadosamente antes de usar o Site. Ao
aceder ou utilizar este Site, ou expressando o seu consentimento, de qualquer outra
forma, você concorda em cumprir estes termos e condições e os documentos nele
mencionados ou quaisquer condições adicionais que seja solicitado a aceitar, se
você optar por usar determinados serviços. Se você não aceitar ou não concordar
com qualquer um desses termos, deverá parar, imediatamente, de utilizar o Site.
Estes termos incluem a nossa Política de Privacidade, disponível neste Site, sob o link
"Política de Privacidade", que estará sujeito a estes termos, em caso de conflito ou
inconsistência. Tentamos tornar este Site o mais acessível possível.
O conteúdo do Site, na sua totalidade (imagens e texto), é protegido por direitos
autorais e não pode ser distribuído, descarregado, modificado, editado, reutilizado,
republicado, reproduzido, transmitido, executado, exibido, divulgado ou usado por
qualquer outra pessoa, meios mecânicos ou eletrónicos, exceto, conforme aqui
previsto, ou especificamente, permitido neste Site. A BIC fará esforços razoáveis para
incluir informações precisas e atualizadas no Site. No entanto, a BIC não garante ou
faz qualquer representação (expressa ou implícita) com relação à sua precisão ou ao
fato de que qualquer conteúdo é ou permanece disponível, preciso e completo, e é
atualizado, livre de erros ou omissões, ou seja, adequado para qualquer finalidade.
Todos os utilizadores aceitam que todo o acesso e utilização do Site e o seu conteúdo
são por sua conta e risco, e a BIC pode suspender ou interromper a operação do Site
a qualquer momento, a seu exclusivo critério. Nem a BIC, nem qualquer outra parte
envolvida na criação, produção ou entrega deste Site será responsável por quaisquer
danos diretos, incidentais, consequentes, indiretos ou punitivos decorrentes do seu
acesso, uso ou incapacidade de usar o Site, ou de qualquer erro ou omissão de seu
conteúdo. O conteúdo deste Site é fornecido exclusivamente para as suas
informações gerais e para mantê-lo informado sobre nós, os nossos produtos e
notícias, recursos, serviços e outros sites que possam ser de interesse, bem como
para participar do Passatempo "BIC(R) HASHTAG CONTEST 2018".
A BIC não garante, ou faz qualquer declaração sobre qualquer site, que não seja
BIC ao qual você aceda. A BIC não tem controle sobre os links para sites da BIC por
terceiros. Ao aceder a um site que não seja da BIC, é importante que você entenda
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que ele é independente da BIC. A BIC não pode monitorizar ou rever o conteúdo de
todos os sites e não é responsável por nenhuma obrigação decorrente do conteúdo
dessas páginas fora do site.
Além disso, a BIC não endossa, nem aceita qualquer responsabilidade pelo
conteúdo ou uso de sites de terceiros que tenham sido vinculados ao site da BIC.
Não temos controle sobre as práticas de privacidade de sites vinculados a este site.
Reveja a declaração de privacidade da BIC e a política de privacidade de qualquer
site vinculado a este Site. Cabe a cada utilizador tomar as precauções necessárias
para garantir que o uso da Internet esteja livre de materiais ofensivos. O seu link,
para qualquer página fora deste site, é por sua conta e risco.
Este site é para seu uso pessoal. Ao aceder a sites da BIC, cada utilizador também
aceita:
(a) não colocar ou transmitir qualquer material ofensivo, prejudicial, ilegal,
ameaçador, calunioso, difamatório, obsceno, abusivo, incitem ao ódio, provocativo,
discriminatório, pornográfico ou vulgar, ou qualquer material que possa constituir ou
encorajar conduta que seria considerada uma ofensa criminal, dar origem a
responsabilidade civil, ou de outra forma violar a lei (BIC reserva-se o direito de
iniciar qualquer ação, que considere adequadas, no caso de sites da BIC serem
usados para distribuir tais materiais.)
(b) não fazer upload, publicar ou transmitir qualquer comunicação ou conteúdo que
infrinja ou viole os direitos de terceiros (incluindo, sem limitação, direitos de marca
registada, direitos autorais ou outros direitos individuais, etc.);
(c) não usar o Site para distribuir vírus, malware ou outros códigos de software
prejudiciais semelhantes;
(d) não representar ou sugerir que endossemos qualquer outra empresa, produto ou
serviço, a menos que tenhamos concordado em fazê-lo separadamente por escrito;
(e) você é o único responsável por todos os custos e despesas que você possa
incorrer na conexão com o seu uso do Site.
Informa-se que todas as marcas, logotipos, designs, nomes de produtos, se exibam,
ou não, em letra grande ou com o símbolo de marca registada da BIC, são de
propriedade ou usado com a permissão da BIC, suas filiais, subsidiárias e empresas
relacionadas ou os seus licenciados ou parceiros de joint venture. As marcas
registadas e os logotipos exibidos no Site são marcas registadas da BIC. Nenhum
conteúdo no Site deve ser interpretado como uma concessão de licença expressa ou
implícita ou direito de usar qualquer marca comercial exibida no Site. A BIC não
garante, nem faz declarações de que o uso que você fizer dos materiais exibidos
neste Site não violará os direitos de terceiros que não pertençam ou sejam filiais da
BIC. A distribuição, descarga, edição, modificação, reutilização, reprodução,
reedição, transmissão, desempenho, visualização ou outras utilizações destas
marcas ou qualquer outro material, exceto para o aqui especificamente permitido,
autorizados neste sítio são expressamente proibidos e pode constituir uma violação
da lei de propriedade intelectual, a lei de marcas registadas, a lei de difamação, a lei
de privacidade e publicidade e os regulamentos e estatutos sobre comunicações. Da
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mesma forma, é relatado que a BIC aplicará de forma ativa e assertiva os seus
direitos de propriedade intelectual até ao limite máximo permitido por lei.
Reservamo-nos o direito de impedir ou suspender o seu acesso ao Site, em caso de
não conformidade com qualquer parte destes termos e condições ou qualquer lei
aplicável, e de adotar as medidas consideradas apropriadas, no caso dos sites da
BIC serem usados para distribuir materiais, que contrariam as proibições indicadas
em cima.
Estes termos e condições serão interpretados e aplicados, de acordo com as leis em
vigor no país, em que você acede ao site. Estes termos e condições terão a data
indicada em baixo. Nenhuma alteração a estes termos será válida, a menos que seja
aprovada por nós, por escrito. Nós reservamo-nos o direito de modificar estes
termos e condições, periodicamente. Os nossos novos termos serão exibidos no Site
e, ao continuar a usar e a aceder ao Site, após fazermos essas alterações, você
concorda em aceitar qualquer variação feita por nós. É da sua responsabilidade
verificar estes termos e condições periodicamente para verificar essas variações.
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