1. Aceitação dos Termos e Condições de Uso
O uso do mauriceatabosa.com.br está condicionado à aceitação e ao cumprimento dos
Termos e Condições de Uso descritos abaixo. Para fazer uso do Site é preciso: (i) ler
atentamente os termos descritos abaixo; (ii) concordar expressamente com eles, (iii) se
cadastrar fornecendo um endereço de email válido para ter acesso ao Site.
Ao fazer uso do Site mauriceatabosa.com.br você concorda que leu, entendeu e
aceitou os termos, regras e condições aqui dispostos.
O Site está disponível para aqueles com capacidade civil para utilizá-la. Caso o Usuário
não possua capacidade para contratar ou utilizar o Site, quando for mencionado
Usuário neste Termo será então entendido também que as declarações tenham sido
prestadas por seu responsável legal.
O responsável do Site mauriceatabosa.com.br se reserva o direito de modificar a
qualquer momento a apresentação, configuração e disponibilização do Site. O mesmo
se aplica a estes Termos e Condições de Uso, estabelecidos como condição
fundamental para a utilização do serviço.
2. Cadastro
O Usuário declara e se responsabiliza pela veracidade de todos os dados por ele
fornecidos ao Site no momento de seu Cadastro e em qualquer atualização posterior,
ficando responsável, portanto, pela sua exatidão e autenticidade.
É dever do Usuário manter seus dados atualizados para a devida utilização do Site.
Somente será permitido um único Cadastro por Usuário, sendo necessário para sua
efetivação o preenchimento de todos os campos exigidos no respectivo formulário.
No momento do Cadastro, o Usuário deverá escolher um nome de usuário e senha
(login), pessoal e intransferível, por meio dos quais ele terá acesso ao Site, bem como
um endereço de e-mail válido para contato, comprometendo-se a não informá-los a

terceiros, responsabilizando-se exclusiva e pessoalmente pelo seu uso.
Ao concluir o Cadastro, o Usuário receberá uma mensagem enviada pelo sistema do
site mauriceatabosa.com.br para seu e-mail cadastrado, visando à validação do
mesmo. Bastará que o Usuário clique na URL para validar e ativar seu Cadastro.
O Usuário não pode utilizar palavras deselegantes ou ofensivas para criar seu login,
bem como a utilização de marcas de terceiros, nomes de entidades e organizações,
nomes protegidos por direitos autorais ou que violem quaisquer direitos de terceiros,
sob pena de serem cancelados, ao seu livre e exclusivo critério.
O Site mauriceatabosa.com.br se reserva o direito de, a qualquer tempo, ao seu livre e
exclusivo critério e sem aviso prévio:
(i) conferir os dados informados pelo Usuário no Cadastro do Site, podendo solicitar
dados e/ou documentos adicionais.
O Usuário se compromete a comunicar imediatamente ao responsável do Site
mauriceatabosa.com.br a eventual perda ou roubo de sua senha de acesso, assim
como qualquer risco de acesso a ela por terceiros.
3. Utilização do Site
O Usuário reconhece que é responsável por quaisquer informações falsas que possam
ser prestadas para a utilização do Site. O Usuário isenta o responsável do Site
mauriceatabosa.com.br de qualquer responsabilidade quanto à veracidade dos dados
pessoais fornecidos por ele quando do uso do Site.
O usuário reconhece, ainda, que estes Termos e Condições de Uso do Site
mauriceatabosa.com.br devem ser observados e fielmente cumpridos, sob pena de
cancelamento de bloqueio de utilização do Site e demais medidas cabíveis, caso os
mencionados Termos forem violados ou descumpridos.

4. Registro e dados pessoais
É dever do Usuário manter atualizados os dados pessoais fornecidos quando da
utilização do Site.
O responsável do Site mauriceatabosa.com.br pode cancelar qualquer registro do
Usuário, a qualquer momento e sem prévio aviso, assim que tiver conhecimento, e a
seu exclusivo critério, se o Usuário descumprir, intencionalmente ou não, estes Termos
e Condições de Uso, ou violar leis e regulamentos federais, estaduais e/ou municipais,
ou violar os princípios legais, a moral e os bons costumes.
Os Usuários que tiverem seus registros cancelados não poderão mais utilizar o Site.
5. Regras de conduta do Usuário
O Usuário concorda que, ao usar o Site, não irá:


Violar qualquer um destes Termos e Condições de Uso;



cometer fraude;



reproduzir, replicar, copiar, alterar, modificar, criar obras derivativas a partir
de,

vender

ou

revender

qualquer

um

dos

serviços

do

Site

mauriceatabosa.com.br, as informações ou dados contidos nos seus serviços;


acessar o Site sem autorização, por meio de práticas de “hacking”, “password
mining” ou qualquer outro meio fraudulento ou que represente violação a
direito de terceiros;



deixar de cumprir com quaisquer leis, normas, regras, princípios e
regulamentações aplicáveis;



ajudar qualquer terceiro a realizar qualquer uma das ações vedadas por estes
Termos e Condições de Uso.

6. Denúncia de abusos e violação
O Usuário se compromete a denunciar quaisquer abusos ou violação destes Termos e
Condições de Uso ou de quaisquer direitos de terceiros que observar e/ou for vítima
quando da utilização do Site. O Usuário deve utilizar o formulário de contato
disponibilizado

no

Site

para

comunicação

com

o

responsável

do

Site

mauriceatabosa.com.br.
7. Privacidade de dados
O Site mauriceatabosa.com.br preserva a privacidade dos dados dos Usuários, e se
compromete a revelar os dados pessoais do Usuário apenas devido a um dos seguintes
motivos:
• por lei;
• por meio de uma ordem ou intimação de um órgão, autoridade ou tribunal com
poderes para tanto e de jurisdição competente;
• para garantir a segurança dos sistemas, resguardar direitos e prevenir
responsabilidades do responsável do Site mauriceatabosa.com.br.

