Termos e Condições Gerais para Sport42.com
O serviço que oferecemos está disponível apenas para membros registados. Antes de se inscrever, por favor leia os
termos e condições, pois eles são parte de um acordo legalmente vinculativo entre o Sport42 e você. Se você concorda
em ficar vinculado aos nossos termos e condições a seguir, por favor clique na caixa localizada na parte inferior da
página de registro, denominada "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 nosso serviço. Ao registar-se como membro e
para usar nosso serviço você concorda em ficar vinculado a 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 para
info@Sport42.com
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 acidental. No entanto, não podemos
garantir a segurança das informações que você divulgar para nós. 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 ocorra
devido à nossa negligência ou omissão intencional.
Partilha de informação e divulgação
Sport42 não vende a terceiros as informações pessoais (como endereços de e-mail) que coletamos de você através
deste site. No caso de você fazer uso dos produtos, informações e/ou serviços que exigem que você se registre no
Sport42.com, Sport42 pode optar por enviar informações sobre outros produtos e/ou serviços oferecidos por Sport42 ou
seus parceiros que podem ser do seu interesse. Você sempre poderá solicitar ao Sport42 para parar de enviar essas
informações enviando um e-mail para info@Sport42.com. Toda vez que Sport42 enviar um boletim informativo para os
seus membros, iremos notificá-lo sobre a possibilidade de parar de receber este tipo de informação.
Cancelamento de sua filiação
Você pode cancelar sua inscrição a qualquer momento. Basta ir para o formulário de contato e preencha suas
informações. O cancelamento será processado no prazo de 7 dias.
Direitos de propriedade intelectual
Todos os Direitos de Propriedade intelectual no serviço e no site são propriedade absolutas do Sport42. Você não está
autorizado a copiar, modificar, publicar, transmitir, transferir ou vender, reproduzir, criar trabalhos derivados, distribuir,
executar, exibir ou de qualquer forma explorar qualquer parte do conteúdo, no todo ou em parte, exceto quando seja
expressamente autorizado neste acordo. O Sport42 tem o direito de remover qualquer material ou postagem que você
faz no nosso site, se, em nossa opinião, tais violações, infringe e/ou for contrária a qualquer lei, estatuto, e/ou
regulamento ou quaisquer direitos de outras partes. O Sport42 tem o direito de remover detalhes pessoais tais como
seu endereço, telefone, número e/ou e-mail ou URL no Meu Perfil ou qualquer outra informação que permitiriam outros
membros e/ou usuários um contato direto com você.
O uso de cookies
Enquanto em nosso site, nós automaticamente conectamos algumas informações sobre como você está usando o site.
Por exemplo, usamos um recurso conhecido como cookie. Um cookie é um pequeno arquivo de dados que reside em
seu computador que nos permite reconhecê-lo como um usuário quando você retornar ao nosso site usando o mesmo
computador e navegador de rede. Os cookies nos permitem acompanhar suas preferências no site. Nós também
usamos cookies para fornecer conteúdos de seu interesse, para salvar sua senha para que você não precise digitá-la
cada vez que você visitar o nosso website, e para outros fins. A maioria dos navegadores são configurados para aceitar
cookies, mas você pode configurar seu navegador para recusar cookies ou para notificá-lo quando você receber algum.
Se você quer evitar que esses cookies sejam armazenados em seu computador no futuro, por favor, consulte as
instruções do fabricante do navegador, clicando em "Ajuda" no menu do seu navegador. Mais informações sobre como
eliminar ou controlar os cookies estão disponíveis em www.allaboutcookies.org. Por favor, esteja ciente de que
desativar cookies vai parar sua capacidade de entrar em nosso site.
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