
 

 

 

 

 

 
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO - GERAL 

Este site é de propriedade e operado pelo Click Audioworks. 

A informação, obras de arte, texto, vídeo, áudio, imagens, software e outras 
propriedades intelectuais (coletivamente, "Materiais") contidos no site estão protegidos por 
direitos autorais e leis internacionais. Você só pode acessar e usar os Materiais para uso 
pessoal. Você não pode, de outra forma, reproduzir, distribuir, executar publicamente, exibir 
publicamente, modificar ou criar obras derivadas dos Materiais (ou autorizar outros) para 
obter ganhos comerciais, a menos que seja autorizado pelos proprietários de direitos autorais 
apropriados. 

O enquadramento do site é permitido apenas com o acordo expresso do Click 
Audioworks e qualquer estipulação sobre como o enquadramento será exibido ou 
disponibilizado em qualquer site de terceiros deve ser exclusivo do Click Audioworks. O 
estúdio Click Audioworks reserva-se o direito de recusar o consentimento por qualquer 
motivo e qualquer falha em monitorar ou controlar cada instância de enquadramento não 
deve ser considerada uma renúncia a nenhum dos direitos do Click Audioworks. Qualquer 
enquadramento de um terceiro não implicará o endosso ou o patrocínio do Click Audioworks. 

Você concorda expressamente que o uso do site e serviços relacionados é de sua 
exclusiva responsabilidade. O site, os materiais e os serviços relacionados são fornecidos de 
forma "como está" e "conforme disponível". O Click Audioworks não faz representações ou 
garantias em relação ao site ou a quaisquer materiais nele contidos, de forma expressa ou 
implícita, decorrentes de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitação, qualquer garantia 
implícita de comercialização, adequação a um propósito específico ou não infração ou 
qualquer garantia implícita decorrente, naturalmente, de desempenho, curso de negociação 
ou uso do comércio. 

Ao usar o Site, Materiais ou Serviços relacionados, você concorda que o Click 
Audioworks não será responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza e 
qualquer outra coisa decorrente ou em conexão com a visualização, uso ou desempenho do 
Site, Materiais ou Serviços relacionados, seja por imprecisão, erro, omissão ou qualquer outra 
causa. 

O Click Audioworks reserva-se o direito de alterar qualquer conteúdo neste site, 
incluindo, mas limitado a revisão e/ou exclusão ou adição de recursos ou informações sem 
aviso prévio aos usuários, se, no entanto, você tiver dúvidas ou comentários sobre este site 
e/ou seu conteúdo Por favor, avise-nos enviando um e-mail para 
click@clickaudioworks.com.br. Ao usar este site você concorda com os Termos de Uso. O 
Click Audioworks reserva-se o direito de impedir o acesso a qualquer usuário que viole os 
Termos de Uso. 

Se qualquer disposição destes Termos de Uso for considerada inválida ou inexequível, tal 
disposição será cancelada e as demais disposições serão aplicadas. 
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O fracasso do Click Audioworks em agir em relação a uma violação por você ou outros 
não renuncia ao seu direito de agir com respeito a violações subsequentes ou similares. 
Podem ser feitas mudanças nos Termos de Uso de tempos em tempos. Estes termos de uso 
são governados em todos os aspectos pelas Leis do Brasil. Os processos judiciais relacionados 
aos assuntos estabelecidos nos termos de uso devem ser interpostos e julgados unicamente 
nos tribunais do Brasil. 

Links 

Este site pode conter links para outros sites. O Click Audioworks não é responsável 
pelo conteúdo ou Termos de Uso e práticas de outros sites. Todos os sites externos são 
acessados pelos próprios usuários. 

 

Cookies 

O Click Audioworks às vezes usa cookies. Um cookie é um pequeno arquivo de texto 
que pode ser armazenado no disco rígido do seu computador. Pode ser armazenado e 
atualizado em várias ocasiões quando você acessar o site. Cada vez que você visita o site, o 
servidor pode entregar certas informações personalizadas ao seu computador com base nos 
dados armazenados em seu cookie. Isso permite que o Click Audioworks ajuste o serviço às 
suas preferências. Você não é obrigado a aceitar um cookie e você pode modificar seu 
navegador para que ele não aceite cookies. Se você deseja comprar itens no site, é necessário 
garantir que os cookies estejam habilitados. Se, no entanto, você não quiser aceitar cookies, 
use as ferramentas de ajuda fornecidas com seu navegador de internet para saber como 
conseguir isso. Nós nunca usamos cookies para recuperar informações do seu computador, 
que originalmente não estavam contidas no cookie. Usamos cookies e endereços IP para 
administração de sistema e monitoramos informações agregadas não personalizadas (como 
estatísticas anônimas relacionadas à aceitação ou uso de serviços, ou a padrões de 
navegação). Certas informações não pessoais sobre usuários são registradas pela operação 
padrão dos servidores de internet do Click Audioworks. Exemplos desse tipo de informação 
incluem o tipo de navegadores que estão sendo usados, seu sistema operacional e os nomes 
de domínio (e não os endereços de e-mail, quando possível) dos usuários.  

 

Adquirir conteúdo, produtos ou serviços no site 

Se você deseja comprar qualquer conteúdo, produtos ou serviços oferecidos neste 
site, você será solicitado a fornecer certas informações. Você será solicitado a fornecer seu 
nome e endereço de e-mail e, dependendo do método de pagamento, você será solicitado a 
fornecer detalhes de seu cartão de crédito ou seu telefone celular. O acesso a determinados 
conteúdos ou produtos pode ser restringido por idade. Sempre que tal restrição se aplica, 
você será solicitado a confirmar que você tem idade suficiente para comprar itens ou comprar 
e visualizar o conteúdo, conforme apropriado. 

 

 



 

 

 

 

 

Fóruns de mensagens/webchat 

Podemos monitorar qualquer quadro de mensagens e/ou área de webchat que exista 
neste site, embora não tenhamos a obrigação de fazê-lo. Recomendamos que você use 
cuidados e discrição ao divulgar informações pessoais em qualquer quadro de mensagens ou 
em qualquer área de bate-papo neste site, pois outros usuários podem coletar e usar essas 
informações e isso pode resultar em usuários que recebem mensagens não solicitadas de 
outras pessoas. Consulte o Guia de navegação segura neste site para obter algumas 
orientações. 

Os usuários não devem carregar, publicar, publicar ou transmitir qualquer abuso ilegal, 
fraudulento, difamatório, difamatório, obscuro, ameaçador ou qualquer outra informação 
censurável de qualquer tipo, em qualquer área do site, incluindo nos fóruns e nas áreas 
webchat. O Click Audioworks considera como constituindo informação censurável qualquer 
informação que constitua ou encoraje a violação de qualquer direito de propriedade 
intelectual, incluindo os direitos autorais, quer tal direito seja de propriedade do Click 
Audioworks ou de terceiros. 

O Click Audioworks reserva-se o direito de remover ou editar (sem aviso prévio) 
qualquer item de informação que considere violar estes Termos de Uso e divulgar qualquer 
informação conforme necessário ou apropriado para satisfazer qualquer lei, regulamento ou 
outro pedido governamental. O Click Audioworks também se reserva o direito de impedir 
qualquer usuário do quadro de mensagens e das áreas webchat do site se ele carrega, publica, 
publica ou transmite informações censuráveis nessas áreas. 

Qualquer usuário deste site deve contatar-nos imediatamente por e-mail se ele ou ela 
sentir que qualquer mensagem postada em qualquer quadro de mensagens ou o conteúdo de 
qualquer webchat é censurável de qualquer maneira. Em seguida, tentaremos remover as 
mensagens censuráveis se considerarmos necessário. 

 

Uso por crianças 

Se você é menor de 16 anos, você deve obter o consentimento de seus pais ou 
responsáveis legais antes de enviar qualquer informação pessoal a este site. 

Crianças menores de 13 anos não devem enviar nenhuma informação pessoal sem o 
consentimento por escrito dos pais ou responsáveis legais. Se você é uma criança com menos 
de 13 anos e deseja enviar informações pessoais para nós, peça a seu pai ou responsável legal 
que nos envie um e-mail para click@clickaudioworks.com.br, especificando que eles 
concordam com a nossa coleta de suas informações pessoais através deste site. Os pais ou 
responsáveis legais podem revisar ou alterar as informações pessoais de seus filhos ou recusar 
a cobrança adicional de tais informações enviando um e-mail para nós em 
click@clickaudioworks.com.br. 

 

 



 

 

 

 

 

Financeiro 

e fizermos uma venda para você neste site, podemos usar suas informações 
financeiras (incluindo transações com cartão de crédito) para verificar suas qualificações a fim 
de facilitar sua compra de produtos e serviços. Quando você faz uma compra no Site, 
forneceremos suas informações financeiras (incluindo transações de cartão de crédito) para 
nossos provedores de serviços e para terceiros que determinemos é necessário para 
processar suas transações. Esses terceiros podem incluir as empresas de cartões de crédito e 
instituições bancárias usadas para processar a transação. Quando você compra produtos ou 
serviços de terceiros (como assinaturas de revistas) oferecidas no Site, forneceremos suas 
informações financeiras (incluindo transações com cartão de crédito) para esses terceiros. 
Qualquer um desses vários terceiros está autorizado a usar suas informações financeiras de 
acordo com nossos acordos contratuais com tais terceiros e de acordo com suas próprias 
políticas de privacidade, sobre as quais não temos controle. 

Terceiros 

Quando incluímos links para outros sites da Internet, neste site e em nossos boletins e 
outras comunicações, fazemos isso apenas como uma conveniência para nossos visitantes. Os 
operadores de tais sites vinculados podem adquirir informações pessoais sobre você através 
de procedimentos de registro ou outros meios e podem usar essas informações de acordo 
com suas próprias políticas de privacidade, sobre as quais não temos controle. O seu acesso e 
uso de sites vinculados é por sua própria responsabilidade. 

Segurança 

Sempre que obtemos suas informações pessoais, tomamos precauções razoáveis para 
protegê-lo de acesso ou divulgação não autorizados, mas não podemos atuar como 
seguradores de suas informações pessoais transmitidas pela internet. Consequentemente, 
não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer divulgação de dados devido a erros 
de transmissão, acesso de terceiros não autorizados ou outros atos de terceiros, ou atos ou 
missões além do nosso controle razoável. 

Divulgação 

Se você é um membro da comunidade de artistas, você deve notar que, quando você 
completar o perfil do membro, essa informação pode ser vista por outros membros. 
Consequentemente, você não deve fornecer nenhuma informação em seu perfil de membro 
que você não deseja compartilhar com terceiros e você não deve ter expectativas de 
privacidade em relação às informações contidas nela. Você deve estar ciente de que, se você 
divulgar voluntariamente informações on-line em uma área acessível ao público, como em seu 
perfil de membro, um quadro de mensagens ou sala de bate-papo, essas informações podem 
ser coletadas usadas por outras pessoas. Não controlamos as ações de nossos visitantes. Se 
você divulgar informações pessoais em seu quadro de mensagens de perfil de membro ou em 
qualquer outro lugar acessível ao público na internet, você faz isso por sua conta e risco e  

 



 

 

 

 

deve entender que suas informações enviadas podem ser coletadas e usadas por outros para 
enviar mensagens não solicitadas, propagandas ou para outros fins. Lembre-se de que a 
proteção da sua privacidade começa com você. Você é o único responsável por manter o sigilo 
de qualquer senha que você usa para se registrar e você sempre deve ser cuidadoso e 
responsável sempre que divulga informações on-line. 

 

Finalmente 

O Click Audioworks pode fazer alterações nestes termos e condições e política de 
privacidade de tempos em tempos, mas não irá alterar a forma como utilizamos as 
informações fornecidas anteriormente sem o seu consentimento expresso. Se qualquer 
disposição desta política de privacidade for considerada inválida ou inaplicável, tal disposição 
será cancelada e as demais disposições serão aplicadas. O fracasso do Click Audioworks em 
agir em relação a uma violação por você ou outros não renuncia ao seu direito de agir com 
respeito a violações subsequentes ou similares. A política de privacidade é governada em 
todos os aspectos pelas leis do Brasil. Os processos judiciais relacionados aos assuntos 
estabelecidos na Política de Privacidade devem ser interpostos e julgados unicamente nos 
tribunais da Brasil. 

 


