TERMO DE USO E OUTRAS AVENÇAS
O presente Termo de Uso e Outras Avenças (“Termo”) regulamenta a utilização pelo
usuário (“USUÁRIO”) do site atualmente denominado “Universalize seu plano”
(doravante denominado "Site"), disponibilizado gratuitamente através do endereço
<universalizeseuplano.com.br>,
pela
NBCUNIVERSAL
NETWORKS
INTERNATIONAL BRASIL PROGRAMADORA S.A., com sede na Avenida das
Américas, nº 1650, bloco 4, salas 201 a 204 e 228 a 233, Barra da Tijuca, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.253.766/000140 (“NBCUniversal”).
O Site é destinado ao relacionamento da NBCUniversal com o mercado publicitário
através da internet, ou ainda, utilizado para qualquer outro fim que poderá a qualquer
tempo ser determinado ao Site pela NBCUniversal.
A – Disposições Gerais para Uso do Site:
1. Para realizar o cadastramento no Site, o USUÁRIO deverá:
(i) Fornecer nome completo, e-mail para contato, cidade em que trabalha e o nome da
empresa onde trabalha (“Dados Pessoais”). Caso o USUÁRIO tenha se cadastrado no
Site via rede social, seus Dados Pessoais serão importados automaticamente de tal rede
social pela NBCUniversal;
(ii) Ser brasileiro ou estrangeiro, residente no Brasil, ter 18 (dezoito) anos completos, no
mínimo, e ser plenamente capaz. No caso de menores de 18 (dezoito) anos e de outras
pessoas que necessitem de representação na forma da lei, estes devem estar devidamente
representados ou assistidos, conforme o caso, por seus pais ou responsáveis legais, os
quais deverão preencher o cadastro do Site em caráter de representação ou assistência ao
USUÁRIO, responsabilizando-se integralmente por este e por seus atos.
1.1. O USUÁRIO deverá ter o máximo de atenção quando de seu cadastramento
através da web, ficando certo, desde já, que a NBCUniversal não se
responsabiliza por erros do USUÁRIO no seu cadastramento, como, por exemplo,
cadastro duplo, informação errada de dados, etc.;
1.2. É terminantemente proibida a realização de mais de um cadastro por
USUÁRIO, bem como a assunção pelo mesmo, sem autorização, da identidade
de outro USUÁRIO. Em ambos os casos, a NBCUniversal se reserva o direito
de bloquear o acesso sem aviso prévio ao USUÁRIO.
2. A marcação do check-box ao lado do texto "Concordo com os Termos de uso & política
de privacidade", seguida pelo clique no botão "participe", é considerada, para todos os

fins de direito, como aceitação pelo USUÁRIO, via web, de todos os termos e condições
do presente Termo, passando o mesmo a regular a relação entre as partes.
3. A NBCUniversal manterá os Dados Pessoais para os usos e com as finalidades
definidas na sua Política de Segurança e Privacidade, disponível na home page do Site
(“Política”).
3.1. Mediante o preenchimento e o envio do correspondente cadastro, o
USUÁRIO aceita e autoriza que os Dados Pessoais sejam objeto de tratamento
automatizado por parte da NBCUniversal e terceiros subcontratados pela
NBCUniversal, os quais terão acesso aos Dados Pessoais no limite da
essencialidade do acesso às referidas informações, a fim de viabilizar o
funcionamento do Site nos termos ora indicados e, complementarmente, na
Política de Privacidade, a qual o USUÁRIO declara ter plena ciência e
compreensão de suas disposições.
4. Sob anuência do USUÁRIO, no ato de cadastramento no Site, a NBCUniversal estará
autorizada a enviar para sua caixa postal de correio eletrônico mensagens e comunicações
de cunho institucional, técnicas, comerciais e informativas acerca do Site e demais
produtos disponíveis, quer sejam de propriedade da NBCUniversal quer sejam de
propriedade de terceiros com os quais a NBCUniversal mantenha parceria.
5. O USUÁRIO concorda em:
(i) Cumprir com todas as condições estabelecidas no presente Termo;
(ii) Fornecer à NBCUniversal informações pessoais exatas, completas e verdadeiras, a
fim de criar seu cadastro no Site para o recebimento de newsletters;
(iii) Manter e atualizar, conforme aplicável, suas informações de registro com dados
atuais e completos. Os USUÁRIOS que violarem este Termo ou fornecerem informações
de registro inexatas, falsas ou desatualizadas podem, a exclusivo critério da
NBCUniversal, ter seu cadastro suspenso, tornando-se inelegíveis para promoções ou
uso de outro serviço online oriundo do Site.
6. Quando da realização do cadastro no Site, a NBCUniversal compromete-se a:
(i) Encaminhar ao USUÁRIO newsletters informativas a respeito de oportunidades e
informações voltadas ao mercado publicitário;
(ii) Não revelar sem prévia autorização do USUÁRIO os e-mails cadastrados no Site;
(iii) Não enviar mensagens eletrônicas que não tenham sido solicitadas pelo USUÁRIO;

(iv) Fornecer ao USUÁRIO, a qualquer tempo, a possibilidade de cancelar o serviço de
envio de mensagens do momento do cancelamento em diante;
(v) Manter todas as informações obtidas através do Site em caráter confidencial e sendo
apenas utilizadas para fins estatísticos;
(vi) Não coletar informações sem o consentimento do USUÁRIO;
(vii) Utilizar cookies, conforme finalidades definidas na Política; e
(viii) Não distribuir material ofensivo ou de caráter discriminatório aos USUÁRIOS.
B- Direitos sobre o conteúdo disponibilizado
1. Todos os materiais contidos no Site, incluindo, mas sem se limitar, a textos, vídeos,
formatos, ilustrações, animações, gráficos, fotografias, marcas, patentes, fontes, grafismo,
esquemas de cores, layout, trade-dress, identidade visual, experiência de navegação,
designs, aplicativos, interfaces de aplicativos, softwares, fragmentos de softwares
(doravante designados coletivamente ou em relação a qualquer parcela destes como
“Conteúdo”) são protegidos pela legislação brasileira, em especial pela Lei de Direitos
Autorais (Lei Federal 9.610/98) e Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal 9.279/96).
2. Todas as marcas registradas, marcas de serviço e nomes comerciais são de uso
exclusivo da NBCUniversal e de suas controladoras, controladas e/ou coligadas. Neste
sentido, o USUÁRIO não poderá criar trabalhos derivados, republicar, fazer upload,
editar ou distribuir comercialmente, por qualquer meio que seja, quaisquer materiais
oriundos das newsletters, do Site ou de qualquer outro site da web de propriedade ou
operado pela NBCUniversal sem a autorização prévia por escrito desta.
3. A NBCUniversal outorga ao USUÁRIO um direito não-exclusivo, não-transferível e
limitado para receber newsletters, bem como usar e exibir tais materiais apenas para uso
pessoal, desde que integralmente atendidas as condições previstas neste Termo. O
USUÁRIO não deverá interferir nem tentar interferir no envio de newsletter de nenhum
modo através de meios ou dispositivos, incluindo, mas não se limitando a, entre outros,
fazer spam, atuar como hacker, efetuar upload de vírus de computador ou cavalos de troia
ou por quaisquer outros meios expressamente proibidos por qualquer disposição aqui
estabelecida. Para fins de interpretação do presente instrumento, entende-se por uso
pessoal o uso não comercial das newsletters com a finalidade de compartilhamento com
lista de amigos do USUÁRIO.
4. Caso o USUÁRIO considere que existem fatos, circunstâncias ou suspeita de qualquer
uso inadequado dos Conteúdos ou qualquer questão de segurança relacionada à
NBCUniversal e, em particular, que representem violação de direito autoral ou de
propriedade intelectual ou outros direitos, pedimos que envie uma comunicação à

NBCUniversal por meio do e-mail nbcuniversal@nbcuni.com.br contendo, se possível, seus
dados pessoais (nome, endereço e número de telefone), bem como especificação do evento
verificado (em particular, quando se tratar de suposta violação de direitos autorais,
indicação precisa e completa dos conteúdos protegidos e supostamente infringidos com as
respectivas URLs).
C- Suspensão, bloqueio e exclusão
1. A NBCUniversal envidará os melhores esforços para assegurar o correto
funcionamento do Site sem interferências de qualquer natureza. Considerando, porém, as
características do ambiente da internet, a NBCUniversal não garante a disponibilidade,
infalibilidade e continuidade do funcionamento do Site, nem que o mesmo será útil para
a realização de qualquer atividade em particular, pelo que se exime de qualquer
responsabilidade pelos danos e prejuízos, diretos ou indiretos, de qualquer natureza que
possam ser decorrentes da indisponibilidade, falha e/ou alteração no funcionamento do
Site.
2. A NBCUniversal se reserva o direito de, unilateralmente, adicionar ou remover
qualquer funcionalidade do Site, ampliar ou reduzir sua capacidade de armazenamento
ou usabilidade, alterar a apresentação do Site, bem como restringir ou suspender
temporariamente a disponibilidade do Site, ou mesmo encerrá-lo em definitivo ou
temporariamente, a qualquer tempo, a ser exclusivo critério, e sem necessidade de prévio
aviso ou anuência do USUÁRIO.
3. A NBCUniversal se reserva o direito de cancelar e/ou bloquear o acesso dos
USUÁRIOS, a qualquer momento e sem prévio aviso, caso seja constatado que este
pratique ou venha a praticar algum ato ou mantenha ou venha a manter conduta que:
(i) Viole as leis e regulamentos federais, estaduais e/ou municipais;
(ii) Viole os princípios da moral e dos bons costumes; e/ou
(iii) Contrarie este Termo.
3.1. A NBCUniversal não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos pelo
USUÁRIO ou terceiros que, de qualquer modo, tenham origem ou dependência
relacionada ao Site.
D- Isenção de responsabilidade
1. Hyperlinks externos não constituem endosso pela NBCUniversal dos sites/ambientes
vinculados
ou
as
informações,
produtos
ou
serviços
ali
contidos.
A NBCUniversal não concede qualquer garantia relacionada à disponibilidade,
continuidade de funcionamento ou infalibilidade do Site e/ou Conteúdos, nem que os

mesmos serão úteis para a realização de qualquer atividade em particular. Ainda,
consideradas as características do meio internet, a NBCUniversal não garante a segurança
e privacidade do Conteúdo fora do domínio do Site, salvo se nos termos da Política de
Privacidade, nem que o mesmo será ininterrupto, livre de vírus ou outros problemas, erros
e ataques e, em particular, não garante que terceiros não autorizados não possam acessar e,
eventualmente, interceptar, eliminar, alterar, modificar ou manipular de qualquer modo os
dados presentes e/ou transmitidos a seus servidores.
E- Segurança e fluxo normal de comunicações entre servidores
1. Fica expressamente vedada qualquer prática que possa prejudicar a imagem da
NBCUniversal ou violar direitos desta sobre o Conteúdo, danificar seu patrimônio,
danificar ou de qualquer forma interferir no fluxo normal de comunicações com seus
servidores, na segurança, inviolabilidade e privacidade dos dados lá armazenados e
transmitidos, incluindo, mas não se limitando àquelas que importem, possam importar em
ou favoreçam:
(i) Interceptação ou monitoramento do tráfego de dados a partir ou para os servidores do
Site;
(ii) Fraudar, mascarar ou alterar a origem de comunicações (incluindo, mas sem se limitar
a alteração de cabeçalhos de e-mails, origem de arquivos, origem da requisição de dados,
etc.);
(iii) Degradar, fazer qualquer uso que não expressamente autorizado ou sobrecarregar com
qualquer finalidade os servidores do Site;
(iv) Acessar qualquer dado disponibilizado nos servidores do Site de forma ilegítima
(falsificando credenciais, utilizando-se de credenciais de terceiros, etc.); ou
(v) Quebrar, bypassar, danificar, adulterar ou degradar qualquer parte ou mecanismo de
segurança do Portal do Site e seus servidores.
F- Disposições Gerais
1. Os USUÁRIOS garantem que as informações prestadas à NBCUniversal possuem
total veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas.
2. O não exercício pela NBCUniversal de quaisquer direitos ou faculdades que lhe sejam
conferidos por este Termo ou pela legislação brasileira, bem como a eventual tolerância
contra infrações a este Termo ou a seus direitos, não importará na renúncia aos seus direitos,
novação ou alteração de itens e cláusulas deste instrumento, podendo ainda a
NBCUniversal exercer seus direitos a qualquer momento.

3. Este Termo poderá ser alterado pela NBCUniversal tantas vezes quantas necessárias,
garantida a sua divulgação aos USUÁRIOS de forma eficaz, a critério da NBCUniversal.
3.1. O USUÁRIO compreende e concorda que, se utilizar o Site após a data de
alteração do Termo, a NBCUniversal considera esta utilização como uma
aceitação de tal alteração.
4. Os casos omissos não previstos neste termo serão analisados e decididos pela
NBCUniversal.
5. O USUÁRIO declara ter lido, estar ciente e de pleno acordo com o conteúdo e
condições deste Termo.
6. O presente Termo, bem como a relação decorrente das ações aqui compreendidas,
assim como qualquer disputa que surja em virtude disto será regulada exclusivamente
pela Legislação Brasileira.
7. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo, desistindo as Partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

