POLITICA DE DIREITO AUTORAL:

Por favor, leia com atenção esta política de DA, se você não concordar com qualquer
condição, por favor não complete seu cadastro no site da boo-box/ftpi. Ao se cadastrar
ou usar, registrar ou baixar (fazer download) qualquer material da boo-box/ftpi, você
reconhece a integridade desta política de DA e concorda que se vinculou integralmente
às suas condições de forma livre e espontânea.
A boo-boox/ftpi, viabiliza a venda de conteúdo patrocinado, que tenha sido produzido,
elaborado, confeccionado e compilado por Você, a partir das diretrizes do
ANUNCIANTE.
Conteúdo Patrocinado
Para fins desse Termo de Uso, “Conteúdo Patrocinado” – “Conteúdo” significa toda a
informação, material provisório, em parte ou finais, os resultados permanentes,
definitivos, escritos, produzidos, coletados, compilados, armazenados, hospedados,
utilizados, modificados ou reproduzidos por Você, nos termos da Lei 9.6010/1998, os
quais serão patrocinados por alguma marca especifica e veiculados, divulgados,
disponibilizados nas redes sociais do site desta marca, podendo ser sites, portais, wikis,
blogs, comunidades sociais, ferramentas de divulgação de conteúdo de imagens, fotos
e outras informações, fóruns, e-mails, chats e similares, celular ou qualquer outra forma
necessária, na forma de publieditorial, posts, imagens, vídeos, entre outros.
Como condição da presente política:
Você declara que é o titular único e legítimo do direito autoral patrimonial sobre os
conteúdos produzidos, podendo deles dispor, a qualquer título, inclusive licenciar os
direitos autorais para uso / reprodução / comercialização dos conteúdos a terceiros;
Você declara ainda que o conteúdo a ser produzido por força deste contrato é um
conteúdo inédito, com o que se responsabiliza por eventuais questionamentos judiciais
ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação;
Por inédito entende-se o conteúdo autoral que não foi cedido, anteriormente, a
qualquer título para outra pessoa, e que não foi publicado ou utilizado (na forma como
ora é apresentada) por outra pessoa que não o seu próprio autor.
A boo-box/ftpi e/ou o ANUNCIANTE terão total autonomia, apenas durante a vigência
do presente contrato, para usar o conteúdo, sem que seja necessário celebrar novo
Termo de licença de Direitos Autorais Patrimoniais;

A boo-box/ftpi deverá observar fielmente o objeto do presente contrato, não o
alterando de forma alguma;
A autorização para uso / reprodução / veiculação / comercialização do conteúdo pela
boo-box/ftpi não concede a terceiros qualquer direito patrimonial sobre eles; e é
vedado o uso de conteúdo para expor terceiros ao ridículo, criar uma obra de caráter
ilegal, difamatória, obscena ou imoral, que possa violar a moral e os bons costumes, sob
pena de Você arcar com as penalidades aplicáveis pela legislação.
O prazo.
O prazo da presente licença de direito autoral patrimonial dos conteúdos é determinado
pelo prazo do contrato, já que a licença de direito autoral em relação aos mesmos é
temporária.
A responsabilidade.
Você responde pelo encargo da evicção por não ineditismo ou não originalidade,
cabendo, inclusive, o dever de indenizar a boo-box/ftpi caso a mesma seja prejudicada
por medidas judiciais ou extrajudiciais relacionadas aos conteúdos objeto dos contratos
firmados.
Alterações na Política de Direito Autoral.
A boo-box/ftpi poderá alterar a Política de Direito Autoral de tempos em tempos, sendo
sua responsabilidade visitar essa página frequentemente para permanecer informado a
respeito das políticas da boo-box/ftpi.
Termos de Uso das Ferramentas.
As disposições dos Termos de Uso aplicam-se subsidiariamente a esta Política de Direito
Autoral.
Outras Informações.
Sinta-se livre para entrar em contato conosco a qualquer momento. A boo-box/ftpi
responderá a qualquer outra dúvida que você venha a ter. Você pode entrar em contato
pelo e-mail: mkt@boo-box.com.

