Sport42 é um serviço onde você pode encontrar e contatar outras pessoas para praticar esportes. Os membros
disponíveis no Sport42 registram-se via internet. O serviço permite aos membros acessar os perfis de outros membros
que se inscreveram. Você pode se cadastrar gratuitamente e, caso queira fazê-lo, você pode cancelar a sua conta a
qualquer momento.
O serviço pode ser acessado pelo membro a título gratuito ou a título de serviços específicos mediante pagamento. O
serviço que oferecemos está disponível apenas para membros registrados. Antes de se inscrever, por favor leia os
termos e condições, pois eles são parte de um acordo legalmente vinculativo entre o Sport42.com e você. Se você
concorda em ficar vinculado pelos termos e condições a seguir, por favor clique na caixa localizada na parte inferior da
página de registro, denominado "Eu li e concordo com os termos e condições e a declaração de privacidade". Se você
não concordar com estes termos e condições, você não será autorizado a se registrar como membro. Isto constitui a
sua concordância com o Sport42.com no que diz respeito à utilização do serviço. Ao registar-se como membro e
usando o serviço você está concordando em ficar vinculado por estes termos e condições.
Direito de ver a sua informação pessoal
Os membros têm o direito de ver as informações pessoais que temos sobre você. Se você está preocupado que
alguma informação que temos sobre você está incorreta, por favor entre em contato conosco enviando um e-mail.
Segurança
Nós temos medidas adequadas em vigor para garantir que as informações pessoais estejam protegidas contra o
acesso ou uso não autorizado, alteração, destruição ilegal ou acidental e perda. No entanto, não podemos garantir a
segurança das informações que você nos divulgar. Você aceita os riscos inerentes ao fornecimento e a troca de
informações on-line e não nos responsabilizará por qualquer violação de segurança, a menos que isso seja devido à
nossa negligência ou omissão intencional.
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