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Estes termos regem o uso do nosso Site ou Serviços, tais como a plataforma TRIX, incluindo
quaisquer aplicações, conteúdo (definido abaixo), scripts, conjuntos de instruções e
qualquer documentação relacionada (coletivamente "Software"). Ao usar os Serviços ou
Softwares, você concorda com estes termos. Se você tiver envolvido em outro contrato com
a gente sobre Serviços ou Software específico, em seguida, os termos regidos pelo contrato
se sobressaem aos conflitantes com estes termos. Como discutido mais na Seção 3 abaixo,
você retém todos os direitos e propriedade sobre o conteúdo que disponibilizará através
dos Serviços.
1. Como este acordo funciona.
1.2 Elegibilidade. Você só poderá usar os serviços se você tiver mais de 18 anos de idade e
sendo permitido por lei para entrar em um contrato vinculativo.
1.3 Privacidade. Entendemos que a segurança da sua informação pessoal é importante. Nós
fornecemos os controles de segurança consideráveis nas esferas administrativa, técnica e
física para proteger suas informações pessoais. No entanto, apesar dos nossos esforços, não
há controles de segurança que são 100% eficazes e XARX não pode assegurar ou garantir
por completo a segurança de suas informações pessoais.
1.4 Disponibilidade. Páginas que descrevem os Serviços são acessíveis em todo o mundo,
mas isso não significa que todos os Serviços ou características do Serviço estão disponíveis
no seu país, ou que o conteúdo gerado pelo usuário, disponível através dos Serviços é legal
em seu país. Podemos bloquear o acesso a certos Serviços (ou certas características do
Serviço ou conteúdo) em certos países. É de sua responsabilidade para garantir que o uso
dos Serviços seja legal onde você usá-los. Os Serviços não estão disponíveis em todas as
línguas.
1.5 Termos Adicionais. Alguns Serviços ou Softwares também estão sujeitos aos termos
adicionais abaixo ("Termos Adicionais"). Qualquer conteúdo que nós fornecemos a você
(como Software, SDK, API, etc.) são licenciados, não vendidos, a você, e pode estar sujeito a
condições adicionais. Novos Termos adicionais podem ser adicionados ao longo do tempo.
1.6 Ordem de precedência. Se houver qualquer conflito entre os termos deste Acordo e os
Termos Adicionais, os Termos Adicionais irão reger em relação a esse Serviço ou Software.

1.7 Modificação. Podemos modificar, atualizar ou interromper os Serviços, Software
(incluindo qualquer das suas partes ou características) a qualquer momento sem
responsabilidade perante você ou qualquer outra pessoa. No entanto, vamos fazer esforços
razoáveis para notificá-lo antes de fazer qualquer mudança. Nós também iremos permitirlhe um prazo razoável para fazer o download do conteúdo. Se interrompermos um serviço
em sua totalidade, em seguida, iremos fornecer-lhe um reembolso de qualquer valor
previamente pago que não tenha sido utilizado durante a interrupção.
2. Utilização do Serviço.
2.1 Licença. Sujeito a sua conformidade com estes termos e a lei, você pode acessar e usar
os Serviços: TRIX, plataforma de redes sociais de informação.
2.2 XARX, Propriedade Intelectual. XARX (e nossos licenciantes) continua a ser o único
proprietário de todos os direitos, títulos e interesses nos Serviços e Software. Reservamonos todos os direitos não concedidos sob estes termos.
2.3 Armazenamento. Quando os serviços fornecem armazenamento, recomendamos que
você continue a fazer backup de seu conteúdo regularmente. Podemos criar limites técnicos
razoáveis sobre o seu conteúdo, tais como limites ao tamanho do arquivo, espaço de
armazenamento, capacidade de processamento e outros limites técnicos. Podemos
suspender os serviços até que você esteja dentro do limite de espaço de armazenamento
associado à sua conta.
2.4 Conteúdo gerado pelo usuário. Podemos hospedar conteúdo gerado pelo usuário de
nossos usuários. Se você acessar nossos serviços, você pode se deparar com o conteúdo que
você achar ofensivo ou perturbador. A única solução é simplesmente parar a visualização do
conteúdo. Se estiver disponível, você também pode entrar em contato com o administrador
da rede em questão. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo gerado por nossos usuários
e seus usuários.
2.5. Conteúdo padrão. "Conteúdo padrão" significa que XARX fornece arquivos de amostra,
como imagens, vídeos, textos ou sons. A menos que a documentação ou licença específica
associada ao conteúdo seja explícita de proibição de reprodução, você pode usar, exibir,
modificar, reproduzir e distribuir qualquer um dos arquivos, materiais e textos do conteúdo
padrão. No entanto, você não pode distribuir os arquivos de conteúdo em uma base standalone (ou seja, em circunstâncias em que o conteúdo padrão constitui o valor principal do
produto que está sendo distribuído), e você não deve reivindicar quaisquer direitos de
marca registrada no conteúdo de arquivos ou derivado do conteúdo padrão.
3. O seu conteúdo.
3.1 Propriedade. Você retém todos os direitos e propriedade de seu conteúdo. Nós não
reivindicamos qualquer direito de propriedade ao seu conteúdo.
3.2 Licenças para o seu conteúdo. A fim de explorar os serviços. Exigimos certas licenças de
você para o seu conteúdo, para operar e permitir que os Serviços. Ao enviar conteúdo

público para os Serviços, você concede-nos uma licença não exclusiva, mundial, sublicenciável e transferível para usar, reproduzir, exibir publicamente, distribuir, modificar
(para melhor mostrar o seu conteúdo, para melhor performance por exemplo), executar
publicamente. Não temos permissão para consultar seu conteúdo privado. Esta licença é
apenas para fins de exploração ou melhorar os serviços.
3.3 Nosso Acesso. Não iremos acessar, visualizar ou ouvir qualquer conteúdo privado que
não seja previamente autorizado por você ou responsável pelo conteúdo.
3.4 Compartilhamento do seu conteúdo.
(A) Compartilhamento. Alguns Serviços podem oferecer recursos que permitem que você a
compartilhar seu conteúdo com outros usuários ou para torná-la pública. "Share" significa
enviar para e-mail, publicar, transmitir, fazer upload, ou disponibilizar (seja para nós ou
outros usuários) através da utilização dos Serviços. Outros usuários podem usar, copiar,
modificar ou re-compartilhar seu conteúdo de muitas maneiras. Por favor, considere
cuidadosamente o que você escolher para compartilhar ou tornar público. Você é
inteiramente responsável pelo conteúdo que você compartilha.
(B) Nível de Acesso. Nós não iremos monitorar ou controlar o que os outros fazem com o
seu conteúdo. Você é responsável por determinar as limitações que são colocados sobre o
seu conteúdo e qual a aplicação do nível adequado de acesso ao seu conteúdo. Se você não
escolher o nível de acesso para aplicar ao seu conteúdo, o sistema pode, por padrão,
escolher sua configuração mais permissiva. É sua responsabilidade permitir que outros
usuários saibam como o seu conteúdo pode ser compartilhado e ajustar a configuração
relacionada com o acesso ou compartilhamento do seu conteúdo.
(C) Comentários. Os Serviços podem permitir que você ofereça a possibilidade de comentar
sobre o conteúdo. Os comentários não são anônimos e pode ser visto por outros usuários
que compartilhem o mesmo nível de acesso de leitura. Seus comentários podem ser
excluídos ou editados (palavras indesejadas, por exemplo) por você, outros usuários, ou
nós.
3.5 Término da Licença. Você pode revogar esta licença para o seu conteúdo, excluindo
nossos direitos a qualquer momento, basta retirar o seu conteúdo do Serviço. No entanto,
algumas cópias de seu conteúdo podem ser mantidas como parte de nossos backups de
rotina.
4. Informações sobre a conta.
Você é responsável por toda a atividade que ocorre através da sua conta. Por favor, avise
imediatamente ao Suporte ao Cliente se tiver conhecimento de qualquer uso não
autorizado de sua conta. Você não pode: (a) compartilhar a sua informação de acesso à sua
conta (exceto com um administrador da conta autorizado) ou (b) utilizar a conta de outra
pessoa. O administrador da conta pode utilizar as informações da conta para somente gerir
o seu uso e acesso aos Serviços.

5. Conduta do usuário.
5.1 Uso Responsável. As redes XARX geralmente consistem de usuários que esperam um
certo grau de cortesia e profissionalismo. Você deve usar os serviços de forma responsável.
5.2 Desvio. Você não deve fazer mau uso dos Serviços, Softwares, ou conteúdo que nós
fornecemos. Por exemplo, você não deve:
A. Permitir que outros usem o Serviço, Software, ou conteúdo usando suas
informações de conta;
B. Contornar quaisquer restrições de acesso ou de uso que foram implementadas para
evitar certas utilizações dos Serviços;
C. Compartilhar conteúdo ou se envolver em comportamento que viole nenhum
Direito de Propriedade Intelectual (“Direitos de Propriedade Intelectual" significa
direitos autorais, direitos morais, marcas comerciais, "trade dress", patentes,
segredos comerciais, concorrência desleal, direito de privacidade, direitos de
publicidade, e qualquer outros direitos de propriedade.);
D. Fazer o upload ou compartilhar qualquer conteúdo que seja ilegal, prejudicial,
ameaçador, abusivo, injurioso, difamatório, vulgar, obsceno, profano, invasivo da
privacidade de outro, ou de ódio;
E. Personificar qualquer pessoa ou entidade, ou declarar falsamente ou deturpar sua
afiliação com uma pessoa ou entidade;
F. Tentativa de desativar, prejudicar ou destruir os serviços, software ou hardware;
G. Perturbar, interferir ou inibir qualquer outro usuário de usar os Serviços (tais como
perseguição, intimidação, assédio ou outros, incitando outras pessoas a cometerem
violência ou prejudicar menores de qualquer maneira),
H. Envolver-se em correntes, junk mails, esquemas de pirâmide, spam ou outras
mensagens não solicitadas;
I. Violar a lei aplicável.
6. Taxas e pagamento.
6.1 Impostos e Taxas de Terceiros. Você deve pagar todos os impostos aplicáveis e qualquer
taxa de terceiros aplicáveis (incluindo, por exemplo, encargos de telefone, taxas de
operadora de celular, encargos ISP, custos de plano de dados, taxas de cartão de crédito,
taxas de câmbio). Nós não somos responsáveis por essas taxas. Você é responsável por
todas as despesas de cobrança e despesas relacionadas que gerar através dos nossos
Serviços.

6.2 Dados de pagamento. Os dados de pagamento são, exclusivamente, de sua
responsabilidade. Mantenha seus dados atualizados para evitar a interrupção do serviço,
você nos autoriza a continuar faturando seus débitos no meio de pagamento que constar
nos nossos sistemas.
7. Suas obrigações.
7.1 Garantia. Ao enviar o seu conteúdo para os Serviços, você concorda que você tem: (a)
todas as licenças e permissões necessárias, para usar e compartilhar o seu conteúdo e (b) os
direitos necessários para conceder as licenças nesses termos.
7.2 Indenização. Você vai indenizar-nos e as nossas subsidiárias, afiliadas, oficiais, agentes,
funcionários, parceiros e licenciadores de qualquer reivindicação, demanda, perda ou
danos, incluindo honorários advocatícios, decorrentes ou relacionadas ao seu conteúdo, o
uso dos Serviços ou Software, ou a sua violação destes termos.
8. Isenção de garantias.
8.1 A menos que declarado nos Termos Adicionais, os Serviços e Software, os termos são
considerados "tal como estão". Até ao limite máximo permitido por lei, nós negamos todas
as garantias expressas ou implícitas, incluindo as garantias implícitas de não violação,
comercialização e adequação para um propósito particular. Nós não fazemos compromissos
sobre o conteúdo nos Serviços. Nós não assumimos qualquer garantia de que: (a) O Serviço
ou Software irá atender às suas necessidades ou estará constantemente disponível,
ininterrupto, pontual, seguro ou livre de erros; (B) os resultados que podem ser obtidos com
o uso dos Serviços ou Software serão eficazes, exatos ou confiáveis; (C) a qualidade dos
Serviços ou Software irá atender às suas expectativas; ou que (d) quaisquer erros ou
defeitos nos Serviços ou Software serão corrigidos.
8.2 Nós especificamente não assumimos nenhuma responsabilidade por quaisquer ações
resultantes de sua utilização de quaisquer Serviços ou Software. Você pode usar e acessar
os Serviços ou Software em sua própria conta e risco, e você é o único responsável por
qualquer dano ao seu sistema de computador ou perda de dados que resulta do uso e
acesso de qualquer Serviço ou Software.
9. Limitação de Responsabilidade.
9.1 A menos que declarado nos Termos Adicionais, não somos responsáveis perante você ou
qualquer outra pessoa por: (a) qualquer perda de uso de dados, ou lucros, ou fatos não
previsíveis; e (b) quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos, consequentes, ou
punitivos de qualquer natureza (mesmo que tenhamos sido avisados da possibilidade
desses danos), incluindo aqueles (x) resultantes da perda de uso de dados ou lucros, ou
fatos não previsíveis, (y) com base em qualquer teoria de responsabilidade, incluindo a
quebra de contrato ou garantia, negligência ou outra ação ilícita, ou (z) decorrente de
qualquer outra reclamação resultante, relacionada ou não, do seu uso ou acesso aos
Serviços ou Software. Nada nestes termos limita ou exclui a nossa (ou dos nossos

funcionários) a responsabilidade por negligência grave, ou dolo, ou por morte ou ferimentos
pessoais.
9.2. As limitações e exclusões nesta Seção 9 aplicam-se ao limite máximo permitido por lei.
10. Rescisão.
10.1 Rescisão por Você. Você pode parar de utilizar os Serviços a qualquer momento. O
encerramento de sua conta não lhe isenta de qualquer obrigação do pagamento de
quaisquer taxas pendentes.
10.2 Rescisão por nós. Se reincidirmos estes termos por qualquer motivo que não seja de
justa causa, faremos os esforços razoáveis para notificá-lo, pelo menos, 30 dias antes do
término através do endereço de e-mail que você nos fornece com as instruções sobre como
recuperar o seu conteúdo. Salvo indicação em Termos Adicionais, que pode a qualquer
momento rescindir estes termos (e seu acesso aos Serviços ou software) com você se:
(A) você violar qualquer disposição destes termos (ou agir de uma forma que mostra
claramente que você não pretende, ou é incapaz de, cumprir estes termos);
(B) você não conseguir realizar o pagamento das taxas do Software ou dos Serviços, se
houver;
(C) somos obrigados a fazê-lo por lei (por exemplo, quando o fornecimento dos Serviços ou
Software a si é ou se tornar ilegal);
(D) quer optar por interromper os Serviços ou Software, por completo ou em parte, (como
torna-se impraticável para nós continuarmos a oferecer os serviços em sua região devido à
mudança da lei); ou
(E) houver um longo período de inatividade em sua conta gratuita
10.3 Rescisão pelo Administrador da rede ou estação. Administradores de redes ou
estações de um serviço como o "TRIX" podem cancelar o acesso de um usuário a um serviço
a qualquer momento. Se um administrador desativou o seu acesso, então você pode não ser
capaz de acessar o conteúdo que você ou outros usuários do nível em questão têm
compartilhado em um espaço compartilhado dentro desse serviço.
10.4 Expiração. Após a expiração ou término destes termos, quaisquer licenças perpétuas
lhe concedidas, suas obrigações de indenização, nossas renúncias de garantia ou limitações
de passivos, bem como disposições de resolução de litígios estabelecidos nestes termos
sobreviverá. Após a expiração ou término dos serviços, alguns ou todos do Software poderá
parar de funcionar sem aviso prévio.
11. Investigações.

11.1 Triagem. Nós não conferimos todos os conteúdos enviados para os Serviços, mas
podemos usar tecnologias ou processos disponíveis para o rastreio de certos tipos de
conteúdos ilegais (por exemplo, pornografia infantil) ou outro conteúdo ou comportamento
abusivo (por exemplo, padrões de atividade que indicam o spam ou phishing, ou palavraschave que indicam conteúdo adulto foi publicado fora de nível privado do público geral).
11.2 Divulgação. Podemos acessar ou divulgar informações sobre você, ou seu uso dos
Serviços, (a) quando for exigido por lei (como quando recebemos uma intimação válida ou
mandado de busca); (B) para responder aos seus pedidos de apoio de atendimento ao
cliente; ou (c) quando, a nosso critério, acharmos que é necessário para proteger os
direitos, propriedade ou segurança pessoal de XARX, de nossos usuários ou do público.
12. Leis de Controle de Exportação.
O Software, Serviços e conteúdo e o uso dos respectivos, estão sujeitos às leis dos Brasil e
internacionais, restrições e regulamentos que podem reger a importação, exportação e uso
do Software, Serviços e conteúdo. Você concorda em cumprir todas as leis, restrições e
regulamentos.
13. Resolução de Conflitos.
13.1 Processo. Para qualquer preocupação ou disputa que possa haver, você concorda em
primeiro tentar resolver a disputa informalmente, nos informando. Se um conflito não for
resolvido no prazo de 30 dias após a apresentação, você ou XARX deve resolver todas as
reivindicações relativas a esses Termos, os Serviços, ou o Software por meio de arbitragem
final e vinculativa, por fim que você pode fazer alegações no tribunal de pequenas causas,
se suas reivindicações qualificarem.
13.3 Medida cautelar. Não obstante, em caso de acesso não autorizado seus ou dos outros
ou utilização dos serviços ou conteúdos em violação desses termos, você concorda que
temos o direito de aplicar medidas injuntivas (ou de tipo equivalente de compensação legal
urgente) em qualquer jurisdição.
14. Cumprimento das Licenças.
Se você é um negócio, empresa, ou organização, então podemos, não mais do que uma vez
a cada 12 meses, mediante aviso prévio de sete 7 dias para você, nomear o nosso pessoal
ou um auditor de terceiros independentes que é obrigado a manter a confidencialidade de
inspecionar (incluindo a inspeção manual, métodos eletrônicos, ou ambos) os registros,
sistemas e instalações para verificar se a instalação e utilização de todo e qualquer Software
ou Serviços está em conformidade com suas licenças válidas de nós. Além disso, você vai
nos fornecer todos os registros e informações solicitados por nós, a fim de verificar se a sua
instalação e utilização de todo e qualquer Software e Serviços está em conformidade com
suas licenças válidas dentro de 30 dias após o nosso pedido. Se a verificação revela um
défice de licenças para o software ou serviços, você irá adquirir imediatamente todas as
licenças, assinaturas e qualquer manutenção de volta aplicável. Se as taxas pendentes

excederem 5% do valor das taxas de licença a serem pagas, então você também vai pagar o
nosso custo médio de realização da verificação.
15. Modificação.
Nós podemos modificar estes termos ou quaisquer termos adicionais que se apliquem a um
Serviço ou Software, por exemplo, mudanças na lei ou mudanças em nossos Serviços ou
Software. Você deve olhar para os termos regularmente. Vamos postar aviso de alterações a
estes termos nesta página. Vamos postar aviso de termos adicionais modificados no Serviço
ou Software aplicável. Ao continuar a usar ou acessar os Serviços ou o Software após as
revisões entram em vigor, você concorda em se comprometer com os termos revisados.
16. DMCA.
Nós respeitamos os direitos de propriedade intelectual dos outros e esperamos que nossos
usuários façam o mesmo. Vamos responder a avisos claros de violação de direitos autorais
de acordo com o Digital Millennium Copyright Act ("DMCA").

