DECLARAÇÃO DE DIREITOS E RESPONSABILIDADES
Ao usar ou acessar a Companhia do Click, você concorda que manter a sua privacidade é
muito importante para nós, você é o proprietário e responsável por todas as informações e
conteúdos que publica na Companhia do Click, e você pode controlar como eles serão
compartilhados por meio de suas configurações de privacidade e aplicativos.
Os conteúdos são sempre por apontamentos e quem os publicou é quem atende às leis de
direitos de propriedade intelectual, você nos concede especificamente a seguinte permissão na
criação dos desafios, sujeita às configurações de privacidade e aplicativos: você nos concede
uma licença mundial não exclusiva, transferível, sublicenciável, livre de royalties, para usar
qualquer conteúdo IP publicado por você ou associado à Companhia do Click (Licença IP).
Quando você gera um desafio ele poderá ser armazenado em seu próprio computador em uma
pasta especialmente criada para este fim e fazemos outra em nossos servidores. Ao publicar o
conteúdo ou informações usando a opção Público, significa que você permite que todos,
incluindo pessoas fora da Companhia do Click, acessem e usem essas informações e as
associem a você (isto é, seu nome e a foto do perfil e desafios pessoais).
Nos empenhamos ao máximo para manter a Companhia do Click em ambiente seguro, mas não
podemos garantir isso é uma atitude sua e não poderá coletar conteúdo ou informações de
outros usuários.
É proibido:
a) Enviar vírus ou outros códigos maliciosos.
b) Fazer marketing multinível ilegal, como um esquema de pirâmide, na Companhia do
Click.
c) Você não irá intimidar, assediar ou praticar bullying contra qualquer usuário,ameaçar
ou publicar conteúdo pornográfico.
d) A Companhia do Click poderá fazer promoções em área específica de produtos e ou
projetos sociais.
e) Você não usará a Companhia do Click para praticar qualquer ato ilegal, equivocado,
malicioso ou discriminatório.
f) Você não fará nada que possa desabilitar, sobrecarregar ou impedir o funcionamento,
interferir no processamento e outras postagens e ou alterar a aparência da Companhia
do Click.
g) Os usuários da Companhia do Click fornecem seus nomes e informações reais e à
manutenção da segurança de sua conta é muito importante pra nós, você não deverá
fornecer qualquer informação pessoal falsa na Companhia do Click, nem criar uma
conta para ninguém além de si mesmo sem permissão, não criando mais de uma conta
pessoal, devendo manter suas informações de contato precisas e atualizadas.

h) Você não deve compartilhar sua senha (ou, no caso de desenvolvedores, sua chave
secreta), deixar alguém acessar sua conta ou fazer qualquer outra coisa que possa
comprometer a segurança de sua conta.
i) Qualquer problema como o identificador para sua conta ou página, nós nos
reservaremos o direito de remover ou recuperá-lo
j) Respeitar os direitos de outras pessoas que infrinja ou viole os direitos alheios ou a lei
k) Nós podemos remover qualquer conteúdo ou informações publicadas por você na
Companhia do Click se julgarmos que isso viola esta declaração ou nossas políticas.
l) Você nos concede permissão para usar e permitir que outros usem tais links e conteúdo
na Companhia do Click.
Nós não podemos garantir que a plataforma será sempre gratuita, analisaremos sugestões de
aplicativos e conteúdos de dados para qualquer finalidade, incluindo comercial.
Seguimos as regras dos aplicativos quanto às inclusões, alterações e exclusões, sempre na
manipulação do usuário.
Seu uso da Companhia do Click após as alterações de nossos termos constitui sua aceitação de
nossos termos alterados.
Rescisão:
Se você violar o texto ou a essência desta Declaração, ou gerar possível risco ou exposição
legal para nós, podemos deixar de fornecer todo ou parte da Companhia do Click para você,
sem notificação prévia. Você responde pelos seus atos e publicações.
A sua parte se dará pela sua própria exclusão da conta.
Companhia do Click

