TERMOS DE USO
O Labfut Fotografia Ltda é ser um marketplace para fotógrafos e atletas de
todo mundo. Os nosso serviços foram criados para promover a interação entre
estes usuários, gerando oportunidade econômica e permitindo a você entrar em
contato com outros profissionais, buscar oportunidades e tomar decisões,
reduzindo grandes distâncias e gastos excessivos.
1. CONTRATO
O presente termo contempla as condições de uso do Labfut Fotografia,
que constitui um serviço da LABFUT FOTOGRAFIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 32.397.957/0001-00, doravante denominada simplesmente “LABFUT
FOTOGRAFIA LTDA”, em geral o seguintes termos de uso se aplicam quando
você acessa ou utiliza o L
 abfut Fotografia através do site w
 ww.labfut.com.br.
Ao acessar ou utilizar o Labfut Fotografia, você afirma estar de acordo com
estes Termos de Uso.
Se você não concordar com estes termos de uso, você não deve acessar ou
utilizar o L
 abfut Fotografia.

2. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Labfut Fotografia LTDA respeita a privacidade dos usuários do serviços.
Por favor, consulte a política de privacidade do Site (www.labfut.com.br) que
explica como nós coletamos, utilizamos e divulgamos informações que
pertencem a sua privacidade. Quando você acessa ou utiliza o Labfut Fotografia,
você afirma estar de acordo com essa Política de Privacidade.

3. SERVIÇO
A Labfut Fotografia Ltda é um sistema de marketplace para fotógrafos e
atletas de todo o mundo. O site fornece um espaço para fotógrafos de futebol
profissional e amador compartilharem suas imagens com outros.
Os usuários devem enviar fotografias relacionados com o futebol com o
propósito de vendê-las para outros usuários para uso pessoal, o que inclui a
postagem das fotos em mídias sociais. Compradores não devem utilizar as
fotografias para propósitos comerciais.

4. REGRAS DE CONDUTA
Se você é um usuário que se cadastrou no Labfut Fotografia, você irá criar
uma conta personalizada, que inclui um nome de usuário único e uma senha para
acessar o Labfut Fotografia e para receber mensagem da Empresa. Você

concorda em notificar-nos imediatamente caso o acesso não seja autorizado para
sua senha e/ou conta. A Labfut Fotografia LTDA não se responsabilizará por
nenhum prejuízo, perdas ou danos decorrentes do uso não autorizado do seu
nome, senha e/ou conta.
Você deve postar apenas material que seja relacionado ao futebol.

5. RESTRIÇÕES DE USO
Sua permissão de uso deste site está condicionada às seguintes restrições
de uso e conduta: Você concorda que em nenhuma circunstância irá:
-

-

-

Postar qualquer material que não é relacionado ao futebol ou é abusivo,
ameaçador,
obsceno,
difamatório,
calunioso ou racial, sexual,
religiosamente, ou de outra forma censurável e ofensivo;
utilizar o Labfut fotografia para qualquer propósito ilícito ou para a
promoção de atividades ilegais;
tentar incomodar, abusar ou prejudicar outra pessoa ou grupo;
utilizar a conta de outro usuário sem permissão;
fornecer informações falsas ou imprecisas a se cadastrar;
interferir ou tentar interferir no funcionamento correto do Labfut
Fotografia;
fazer qualquer uso automático do sistema, ou tomar qualquer ação que nós
julgamos impor ou potencialmente impor carga não razoável ou
desproporcional aos nossos servidores ou infraestrutura de rede;ou
ignorar quaisquer cabeçalhos de exclusão de robô ou outras medidas que
tomamos para restringir acesso ao Labfut fotografia ou usar qualquer
software, tecnologia ou dispositivo para danificar, ou executar spidering ou
crawling no Labfut fotografia, ou colher e manipular dados.

6. RESTRIÇÃO DE CONDUTA
Quando você cria sua própria conta personalizada, você é o único
responsável pelo uso do Labfut Fotografia. A Empresa se reserva o direito de
removê-lo do Labfut fotografia a seu critério.
Ao usar o Labfut fotografia, você concorda que é o único responsável por
sua conta e pela atividade que ocorre quando está conectado ou usando sua
conta. Você declara que temos o direito de determinar se o seu uso do Labfut
Fotografia é apropriado e está em conformidade com estes Termos de Uso e
encerrar sua conta com ou sem aviso prévio.
Você entende e concorda que qualquer ônus, perda ou dano que ocorrer
com resultado do uso do Labfut fotografia é de sua exclusiva responsabilidade
(responsabilidade do usuário).

A Empresa não é responsável por qualquer uso indevido do Labfut
fotografia. Ela não faz, e não pode, prever ou monitorar todos os usos. No entanto,
a nosso critério, nós ou a tecnologia que empregamos, podemos monitorar e/ou
registrar suas interações com o Labfut Fotografia.

7. CONTEÚDO DO USUÁRIO
O conteúdo do usuário significa qualquer material fotográfico que você
envia para este site.
O fotógrafo concede à Empresa uma licença mundial, irrevogável, não
exclusiva, livre de royalties para usar, reproduzir, adaptar e publicar seu conteúdo
em propósitos promocionais, sempre referindo-se ao fotógrafo como autor. O
fotógrafo também concede à Empresa o direito de sub-licenciar esses direitos aos
nossos parceiros com a finalidade de obter tráfego para o Site.
A fotografia não deve conter conteúdo ilícito ou ilegal, não deve infringir os
direitos legais de terceiros, e não deve ser capaz de dar origem a ação legal contra
você ou a Empresa ou um terceiro (em cada caso sob qualquer lei aplicável).
O fotógrafo não deve enviar qualquer conteúdo de usuário para o Site que
seja ou tenha sido objeto de qualquer processo judicial ameaçado ou real ou
outra queixa similar.
A Empresa se reserva o direito de editar ou remover qualquer material
enviado ao Site, ou armazenado em seus servidores, ou hospedado ou publicado
no Site.
8. AVISO DE ISENÇÃO DE CONTEÚDO ONLINE
A Empresa não garante a exatidão, integridade ou utilidade de qualquer
informação sobre o Serviço e nem adota nem endossa, nem é responsável pela
exatidão ou confiabilidade de qualquer opinião, conselho ou declaração feita por
outras partes não fazem parte da Empresa. Sob nenhuma circunstância a
Empresa será responsável por qualquer perda ou dano resultante da confiança
de qualquer pessoa em informações sobre o Labfut fotografia.
A Empresa reserva-se o direito, mas não tem qualquer obrigação, de
monitorar o uso do Labfut fotografia ou limitar ou negar o acesso de um usuário
ao Serviço ou tomar outras medidas apropriadas se um usuário violar estes
Termos de Serviço ou se envolver em qualquer atividade que viole a Direitos de
qualquer pessoa ou entidade ou que julgamos ilegais, ofensivos, abusivos, nocivos
ou maliciosos.
O uso não autorizado pode resultar em ação criminal e / ou civil. Se você
tomar conhecimento de mau uso do nosso Serviço, entre em contato com
labfutfotografia@labfut.com.br.

9.ENCERRAMENTO DE CONTAS
A Empresa respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e
solicita que os usuários façam o mesmo. A Empresa adotou e implementou uma
política que prevê a rescisão, em circunstâncias apropriadas, de usuários do
Serviço que sejam infratores.
A Empresa pode rescindir o acesso de participantes ou usuários que sejam
encontrados repetidamente para infringir direitos de propriedade intelectual.

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL
Você reconhece e concorda que nós e nossos licenciadores continuamos
sendo proprietários de todos os direitos de propriedade intelectual de qualquer
tipo relacionados ao Labfut fotografia, incluindo direitos autorais, marcas
registradas e outros direitos de propriedade.
Outros nomes de produtos e empresas mencionados no Labfut fotografia
podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
Reservamo-nos todos os direitos que não lhe são expressamente
concedidos ao abrigo destes Termos de Utilização.
11. EMAIL PODE NÃO SER UTILIZADO PARA FORNECER AVISO
As comunicações feitas por meio do sistema de e-mail e mensagens do
Labfut fotografia não constituirão aviso legal à Empresa ou a qualquer de seus
diretores, empregados, agentes ou representantes em qualquer situação onde a
notificação à Empresa seja exigida por contrato ou qualquer lei ou regulamento.
12. CONSENTIMENTO DO USUÁRIO PARA RECEBER COMUNICAÇÕES EM
FORMA ELETRÔNICA
Para fins contratuais, você:
(a) consente em receber comunicações da Empresa em uma forma eletrônica
através do endereço de e-mail e/ou telefone que você cadastrou;
(b) concorda que todos os Termos de Uso, contratos, avisos, divulgações e outras
comunicações que a Empresa fornece a você eletronicamente satisfazem
qualquer exigência legal que tais comunicações satisfariam se fosse por escrito. O
que precede não afeta seus direitos não renunciáveis.
Também podemos usar seu endereço de e-mail para enviar outras
mensagens, incluindo informações sobre a Empresa e ofertas especiais.
Você pode desativar esse e-mail alterando as configurações da conta ou
enviando um e-mail para l abfutfotografia@labfut.com.br
A exclusão poderá impedir que você receba mensagens sobre a Empresa
ou ofertas especiais.

13. ARQUIVO DE LOG
Como muitos outros websites, o Labfut fotografia faz uso de arquivos de
log. Esses arquivos simplesmente registram usuários no Site - usualmente um
procedimento padrão para empresas de hospedagem e em parte dos serviços
analíticos de hospedagem. A informação contida nos arquivos de log inclui
protocolo de internet (IP) endereço, tipo do navegador, Provedor do Serviço de
Internet (ISP), data/hora, referido/páginas de saída, e possivelmente o número de
cliques.
Essas informações são usadas para análises de tendências, administrar o
Site, acompanhar o movimento do usuário em torno do Site, e coletar
informações demográficas. Endereço de IP e outras informações não são
vinculadas a quaisquer informações que são pessoalmente identificável.

14. COOKIES E WEB BEACONS
O Labfut fotografia usa cookies para armazenar informações sobre as
preferências dos usuários, para armazenar informações específicas dos usuários
de qual página do site o usuário acessa ou visita, e para personalizar e customizar
nosso conteúdo da página web baseada no tipo do navegador do usuário ou
outras informações que o usuário envia a partir de seu navegador.

15. DART COOKIE CLIQUE DUPLO
O Google, como um fornecedor de terceiros, usa cookies para colocar
anúncios no Site.
O uso de DART cookie pelo Google possibilita-o que ele veicule anúncios
para os usuários do Site baseados nas suas visitas no site e em outros sites na
Internet.
Usuários podem optar por não usar o DART cookie visitando a política de
privacidade da rede de conteúdo e anúncios do Google no seguinte URL http://www.google.com/privacy_ads.html.

16. NOSSOS PARCEIROS PUBLICITÁRIOS
Alguns dos nossos parceiros publicitários podem usar cookies e web
beacons no Site.
Cada um desses parceiros publicitários possuem suas próprias políticas de
privacidade nos seus sites.

Esses servidores de anúncios ou redes de anúncios de terceiros usam
tecnologia em seus respectivos anúncios e links que aparecem no Site e que são
enviados diretamente para o seu navegador. Ele automaticamente recebe seu
endereço de IP quando isso ocorre. Outras tecnologias (tal como cookies,
JavaScript, ou Web Beacons) podem também serem usados pela rede de
anúncios de terceiros do Site para medir a efetividade de suas campanhas de
publicidade e/ou para personalizar o conteúdo de anúncios vistos no Site.
O Labfut fotografia não tem acesso ou controle a esses cookies que são
usados por publicidades de terceiros.

17. POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE TERCEIROS
Você deve consultar a respectiva política de privacidade desses servidores
de anúncios de terceiros para mais informações detalhadas de suas práticas tal
como para instruções sobre como optar por não aderir a certas práticas. A política
de privacidade do Site não aplica, e nós não controlamos as atividades do, outros
anunciantes e Sites.
Se você deseja desativar os cookies, você pode fazer isso através de suas
configurações de navegador individuais. Informações mais detalhadas sobre o
gerenciamento de cookies com navegadores específicos podem ser encontradas
em seus respectivos sites.

18. POLÍTICA DE PRIVACIDADE APENAS ONLINE
Essa política de privacidade é aplicada somente para nossas atividades
online e é válida para os usuários do nosso site e sobre as informações
compartilhadas e/ou coletadas lá. Essas políticas não se aplicam para qualquer
informação coletada offline ou por meio de outros canais que não nosso site.

19. AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E VOZ
O(a) cliente autoriza o uso de sua imagem e voz em fotos e filmagens do
Labfut fotografia em quaisquer meios de comunicação em caráter não oneroso.

20. CONSENTIMENTO
Ao usar o site, você concorda com nossa política de privacidade e consente
com seus termos.
21. RENÚNCIA DE GARANTIA
O Labfut Fotografia, é fornecido "no estado em que se encontra", sem
garantia de qualquer tipo. sem limitar a esse anterior. a companhia
expressamente se isenta de todas as garantias, sejam expressas, implícitas ou

estatutárias, relacionadas com o serviço incluindo, sem limitação, qualquer
garantia de comercialização, adequação a um determinado propósito, título,
segurança, precisão e não violação. sem limitar o previsto, a empresa não oferece
garantia ou representação de que o acesso ou a operação do serviço será
ininterrupto ou livre de erros. você assume a responsabilidade completa e o risco
de perda resultante da sua transferência e / ou uso de arquivos, informações,
conteúdo ou outro material obtido do serviço.
22. NÃO EXTENSÃO DE RESPONSABILIDADE
Na extensão permitida pela lei aplicável, em nenhum caso a empresa, suas
afiliadas, diretores ou empregados, ou seus licenciadores ou parceiros, serão
responsáveis por qualquer perda de lucros, uso ou dados, ou por quaisquer
incidentais, indiretos , especiais, conseqüenciais ou exemplares danos.
24. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE USO
Podemos alterar estes Termos de Uso a qualquer momento.
É de sua exclusiva responsabilidade verificar o Site para ver quaisquer
alterações nestes Termos de Uso. Se continuar a utilizar o Site, significa que
concorda com as nossas revisões destes Termos de Uso. No entanto, iremos
notificá-lo de alterações materiais aos termos, publicando um aviso em nossa
página inicial e / ou enviando um e-mail para o endereço de e-mail que você nos
forneceu no momento do registro. Por este motivo adicional, você deve manter
suas informações de contato e perfil atualizadas.
Quaisquer alterações a estes Termos de Uso (exceto conforme estabelecido
neste parágrafo) ou renúncia aos direitos da Empresa neste documento não
serão válidas ou efetivas, exceto em um contrato escrito com a assinatura física
de um diretor da Empresa.
25. AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E VOZ
O(a) atleta autoriza o uso de sua imagem e voz em fotos e filmagens do
Labfut fotografia em quaisquer meios de comunicação.

26. TERMOS GERAIS
Se qualquer parte deste Contrato for considerada inválida ou inexeqüível,
essa parte do Contrato será interpretada de acordo com a lei aplicável. As partes
restantes permanecerão em pleno vigor e efeito. Qualquer falha por parte da
Empresa em fazer cumprir qualquer disposição destes Termos de Uso não será
considerada uma renúncia ao nosso direito de fazer cumprir tal disposição.
Nossos direitos sob estes Termos de Uso sobreviverão a qualquer rescisão do
Labfut fotografia.

Você concorda que qualquer causa de ação relacionada ou decorrente de
seu relacionamento com a Empresa deve começar dentro de um (1) ano após a
causa de ação se acumular. Caso contrário, tal causa de ação é vedada
permanentemente.
Estes Termos de Uso e seu uso do Site são regidos pelas leis do Brasil.
A Empresa poderá ceder ou delegar estes Termos de Uso e / ou Política de
Privacidade da Empresa, total ou parcialmente, a qualquer pessoa ou entidade, a
qualquer momento, com ou sem o seu consentimento. Você não pode ceder ou
delegar quaisquer direitos ou obrigações sob os Termos de Uso ou Política de
Privacidade sem o consentimento prévio por escrito da Empresa, e qualquer
atribuição não autorizada e delegação por você é nula.
Você reconhece que leu estes termos de uso, compreende os termos de
uso, e será obrigado por estes termos de uso. adicionalmente, reconhece que
estes termos em conjunto com a política de privacidade representam a
declaração completa e exclusiva do acordo entre nós e que substitui qualquer
proposta ou acordo anterior, oral ou por escrito, e qualquer outra comunicação
entre nós relativa ao assunto deste acordo.

