TERMOS DE USO
Obrigado por visitar nosso site e acessar nossos serviços.
O NAPEX, associação civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de apoio a portadores de
extrofia vesical, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nossa Senhora da
Encarnação, 212, Bairro Jardim Maria Estela, CEP 04.180-080, inscrita no CNPJ sob o nº 08.198.980/000190, com o compromisso de conduzir seus serviços baseados na integridade, solidariedade, respeito, ética
e transparência com seus usuários e parceiros, estipulou estes Termos de Uso, que contém as condições
gerais aplicáveis ao acesso aos serviços oferecidos pelo NAPEX.
O uso do nosso site, nossas mídias sociais e aplicativos de celular e web, recursos e outras ferramentas,
independentemente da data e da localidade, e o acesso geral aos serviços do NAPEX, pelos usuários
extróficos, pais ou responsáveis de extróficos, parceiros e sociedade em geral devem estar de acordo com
estes Termos de Uso, a Política de Privacidade, os Termos de Doação e a Política de Cookies, disponíveis
no site.
Estes termos de Uso se aplicam ao uso deste site e, por extensão, de todos e quaisquer outros meios
operados pelo NAPEX em sua prestação de serviços. Observe que esses Termos se aplicam,
independentemente do meio de entrega de qualquer referência a “você” ou “seu” é uma referência a
você como um usuário de um site ou serviço do NAPEX.
Ao usar qualquer site, você indica que leu e aceita estes Termos de Uso e concorda em obedecer e se
submeter a todos esses Termos de Uso. Se você não aceitar todos os Termos de Uso aplicáveis, evite usar
qualquer site ou acessar os serviços oferecidos pelo NAPEX. Observe que podemos alterar estes Termos
de Uso de tempos em tempos sem aviso, portanto, você deve revisá-los sempre que visitar qualquer site.
ATENÇÃO: Leia estes Termos de Uso cuidadosamente antes de continuar o seu acesso ao site e/ou
fornecer quaisquer dados ao NAPEX. Estes Termos de Uso estão disponíveis no menu superior do site, na
aba “Quem Somos” e no rodapé de todas as páginas do site https://napex.org.br/ no link “Termos de
Uso”, para verificação por qualquer usuário a qualquer momento, independentemente de cadastro prévio
no site. Dada a sua publicidade, não é passível de alegação de desconhecimento de seu conteúdo por
parte de nenhum usuário ou parceiro do NAPEX.
1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS
Estes Termos de Uso constituem um contrato com vínculo jurídico entre você, como usuário, e o NAPEX,
como o provedor do site http://napex.org.br, suas Redes Sociais e outras aplicações tecnológicas,
incluindo mensageiros instantâneos, como o WhatsApp. Os Termos de Uso regem o seu acesso e uso
deste site e todos os serviços oferecidos pela instituição. Além disso, ao utilizar determinadas partes do
site ou seções de Redes Sociais ou, ainda, os aplicativos de celular e web, você estará sujeito a diretrizes,
regras e termos adicionais fornecidos pelo NAPEX em conexão com as respectivas partes do site, e todas
essas diretrizes, regras e termos são aqui incorporadas por referência nos Termos de Uso.
O idioma oficial destes Termos de Uso será o português brasileiro, exceto se outro for exigido por
legislação específica. Qualquer tradução destes Termos de Uso será apenas para fins de referência. O
conteúdo dos Termos de Uso no idioma português prevalecerá sobre quaisquer termos de qualquer
tradução em caso de disputa em relação a termos conflitantes.
Estes termos de uso incluem a liberação do usuário de todas as reivindicações por danos contra o NAPEX,
decorrentes do uso do site, suas Redes Sociais e outras aplicações tecnológicas, incluindo mensageiros
instantâneos, como o WhatsApp, na extensão do permitido pela legislação. Dessa forma, você concorda

NAPEX – Núcleo de Apoio a Pessoas com Extrofia Vesical – CNPJ: 08.198.980/0001-90

com esta liberação, exceto se de outra forma exigida por legislação específica.
2. USO DO SITE
Promover o acesso ao conhecimento e incentivar o discurso e a ação pública no que diz respeito ao
empreendedorismo social faz parte da missão do NAPEX. Assim, a menos que determinados materiais
sejam especificamente restritos, conforme observado onde são exibidos, é política do NAPEX permitir a
reprodução e distribuição limitada dos Conteúdos, conforme segue: você pode copiar e distribuir itens
incluídos nos Conteúdos, contanto que:
•
•
•
•

o artigo específico ou seção seja reproduzido na sua totalidade e forma original; você não
pode editar ou alterar a substância do Conteúdo, ou alterar ou excluir qualquer direito
autoral, marca comercial ou outros avisos de propriedade;
todas as cópias incluem uma declaração de que o material foi reproduzido deste site com a
permissão do NAPEX;
as cópias são distribuídas apenas para fins não-comerciais educacionais ou de política pública;
e
as cópias são distribuídas gratuitamente ou, no máximo, a um custo real. Contanto que você
cumpra com todas estas condições, o NAPEX concede a você uma licença não exclusiva e
intransferível para utilizar, copiar e distribuir os Conteúdos.

Além do especificamente descrito acima, você não pode copiar, reproduzir, adaptar, fazer engenharia
reversa, desmontar, decompilar, distribuir, licenciar, transferir, vender, modificar, exibir, preparar, no
todo ou em parte, quaisquer trabalhos derivativos baseados nos Conteúdos, republicar, transmitir,
repassar ou de outra forma usar qualquer um dos Conteúdos sem autorização prévia por escrito do
NAPEX. Para solicitar essa permissão, entre em contato pelo e-mail falecom@napex.org.br.
Em nenhuma circunstância as marcas comerciais, gráficos, trabalhos artísticos ou outros elementos
visuais ou de áudio podem ser reproduzidos separadamente do conteúdo textual associado a eles como
parte do site. O NAPEX detém todos os direitos no site não expressamente concedidos pelo NAPEX a você.
Algumas partes do site podem permitir que você publique ou envie informações, dados, textos, software,
músicas, sons, fotografias, gráficos, vídeos, mensagens e outros materiais, alguns ou todos os quais
podem ser materiais com direitos autorais ("Conteúdo fornecido pelo usuário"). Você é inteiramente
responsável por todo o Conteúdo fornecido pelo usuário que você disponibilizar para ou através do site,
Redes Sociais ou aplicações tecnológicas, incluindo mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, seja
publicamente publicado ou transmitido de forma privada.
Você concorda que, quando você publica um conteúdo ou informações, isso significa que você está
permitindo que todos os usuários do site, Redes Sociais e aplicações tecnológicas, incluindo mensageiros
instantâneos, como o WhatsApp, acessem e usem essas informações e as associem a você (por exemplo,
seu nome e sua foto de perfil). Para assegurar que o site permaneça disponível para apoiar a missão do
NAPEX, todos os usuários que contribuem com materiais precisam conceder amplas permissões para
redistribuir e reutilizar suas contribuições sob a licença Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil (CC BY-SA
3.0 BR) da Creative Commons e a Licença de documentação livre GNU (não versionado, sem seções
invariantes, textos de capa ou contracapa). Sendo assim, em relação a qualquer material que você
detenha os direitos autorais, ao contribuir através do site, você concorda em licenciar esse material.
Se você deseja contribuir com materiais de outros autores ou dos quais você seja autor em conjunto, você
poderá fazer isso somente se estiver disponível sob termos compatíveis com essas licenças e fornecer a
devida atribuição quando exigida pela licença subjacente. O NAPEX pode, a seu critério exclusivo e
absoluto, optar por não aceitar ou remover qualquer Conteúdo fornecido pelo usuário. Além disso, ao
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fornecer o Conteúdo fornecido pelo usuário, você autoriza e designa o NAPEX a fazer as cópias que julgar
necessárias, para facilitar a publicação e o armazenamento do Conteúdo no site.
Você assume total responsabilidade e risco pelo seu uso do site, Redes Sociais e aplicações tecnológicas
do NAPEX, incluindo mensageiros instantâneos, como o WhatsApp. É da sua responsabilidade exclusiva
avaliar a exatidão, integridade e utilidade de todas as informações que você acessar ou obter através
destes canais. O NAPEX não controla todo o material publicado por terceiros por meio do Serviço, bem
como não garante a exatidão, integridade ou qualidade do Conteúdo (mesmo que o NAPEX o tenha
revisado).
Você entende que, ao utilizar o site do NAPEX, suas Redes Sociais, aplicações tecnológicas, incluindo
mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, você pode estar exposto a Conteúdo sensível ou
censurável. Sob nenhuma circunstância o NAPEX será responsável, de maneira alguma, por qualquer
Conteúdo, inclusive erros ou omissões em qualquer Conteúdo, ou perda ou dano de qualquer tipo
incorridos como resultado do seu uso de qualquer Conteúdo. Você concorda em liberar o NAPEX de todas
e quaisquer reivindicações, demandas e danos (reais e consequenciais) de todo tipo e natureza,
conhecidos e desconhecidos, suspeitos e não suspeitos, divulgados e não divulgados, decorrentes de
qualquer forma relacionados com as disputas ou uso do site do NAPEX, suas Redes Sociais, aplicações
tecnológicas, incluindo grupos de mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, salvo disposição em
contrário pela legislação específica. VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE VOCÊ ASSUME TODOS OS
RISCOS ASSOCIADOS AO USO DE QUAISQUER E TODOS OS CONTEÚDOS, SALVO DISPOSIÇÃO EM
CONTRÁRIO PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA BRASILEIRA. Você é responsável por cumprir com todas as leis
aplicáveis ao Conteúdo fornecido pelo usuário que você enviar através do site do NAPEX, suas Redes
Sociais, aplicações tecnológicas, incluindo mensageiros instantâneos, como o WhatsApp.
O CONTEÚDO, INCLUSIVE O CONTEÚDO FORNECIDO PELO USUÁRIO, PODE NÃO SER APROPRIADO OU
SATISFATÓRIO PARA O SEU USO, E VOCÊ DEVE VERIFICAR TODAS AS INFORMAÇÕES ANTES DE CONFIAR
NELAS. QUAISQUER DECISÕES REALIZADAS COM BASE NO CONTEÚDO, INCLUSIVE INFORMAÇÕES
RECEBIDAS ATRAVÉS DO SEU USO DO SITE, REDES SOCIAIS OU GRUPOS DE MENSAGEIROS
INSTANTÂNAEOS, COMO O WHATSAPP, SÃO DA SUA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA.
Você concorda que não usará o site do NAPEX, nem suas as Redes Sociais, aplicações tecnológicas e
grupos de mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, para enviar, publicar, transmitir ou de outra
forma disponibilizar:
•
•

•

•
•

qualquer Conteúdo que você saiba ou tenha motivos para saber que viola, apropria-se
indevidamente ou de outra forma viola qualquer patente, marca comercial, segredo comercial,
direitos autorais ou outros direitos contratuais ou de propriedade de qualquer parte;
qualquer Conteúdo ilícito, ameaçador, abusivo, prejudicial a menores (inclusive qualquer forma
de pornografia infantil ou representações indecentes de crianças), assediante, intimidante,
tortuoso, difamatório, vulgar, obsceno, calunioso, invasivo da privacidade de outra pessoa, odioso
ou racialmente, etnicamente ou de outra forma censurável;
qualquer Conteúdo que você não tenha o direito de disponibilizar sob qualquer lei ou sob relações
contratuais ou fiduciárias (como informações privilegiadas, informações de propriedade exclusiva
e confidenciais conhecidas ou divulgadas como parte de relações empregatícias ou sob contratos
de confidencialidade, qualquer informação privada de terceiros, Conteúdo que você não tenha
criado ou Conteúdo que você não tenha permissão para publicar);
quaisquer comunicações não solicitadas ou publicidade não autorizada pelo NAPEX, materiais
promocionais ou qualquer outra forma de solicitação para qualquer tipo de informação; ou
qualquer material que contenha vírus de software ou qualquer outro código de computador,
arquivos ou programas desenvolvidos para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de
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qualquer software ou hardware de computador ou equipamento de telecomunicações.
Além disso, você não deverá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obter qualquer informação ou Conteúdo do site usando robô, spider, scraper ou outros meios
automatizados para qualquer finalidade;
tomar qualquer medida que imponha ou possa impor, conforme determinado a nosso critério
exclusivo, uma carga não razoável ou desproporcionalmente grande na nossa infraestrutura de
TI;
violar, intencionalmente ou sem intenção, qualquer lei municipal, estadual, nacional ou
internacional aplicável;
enviar qualquer Conteúdo que não têm relação ou ferem os objetivos da instituição;
usar de falsidade ideológica, seja pessoa física ou jurídica, falsificar ou prestar declarações falsas
sobre si mesmo, sua idade ou sua afiliação com qualquer pessoa física ou jurídica; ou
coletar ou armazenar dados pessoais, inclusive endereços de e-mail ou dados de outros usuários
em conexão com as atividades proibidas descritas neste parágrafo;
postar sobre política, futebol, correntes religiosas, piadas de duplo sentido, maus tratos contra
pessoas e animais, acidentes de viagem, pornografia;
postar indiretas, fofocas, ofensas, palavrões, provocações, nem qualquer material ou fala de
cunho racista, homofóbico, xenofóbico, intolerante e discriminatório de forma geral;
promover desentendimento, bate-boca, desavença, discórdia, dissensões e motim;
tentar obter acesso não autorizado ou contornar ou tentar contornar qualquer tecnologia de
segurança ou de controle de acesso implementada no site ou nos servidores e nas redes
associadas ao site;
usar o site ou qualquer e-mail em qualquer domínio do NAPEX para enviar e-mails em massa não
solicitados; ou
divulgar ou oferecer quaisquer concursos, brindes ou sorteios ("promoções") no NAPEX sem a
sua autorização ou sem seguir todas as leis aplicáveis.

Você concorda que o NAPEX pode ou não pré-selecionar o Conteúdo, mas que o NAPEX tem o direito,
mas não a obrigação, a seu critério exclusivo, de pré-selecionar, recusar, remover ou mover qualquer
Conteúdo que esteja disponível no site e suas Redes Sociais. Sem limitar o acima exposto, o NAPEX terá
o direito de remover qualquer Conteúdo que viole os Termos de Uso ou que de outra forma seja
censurável, caso a caso, conforme determinado pelo NAPEX a seu critério exclusivo. Você concorda que
você precisa avaliar e assumir todos os riscos associados ao uso de qualquer Conteúdo, inclusive qualquer
confiança no Conteúdo, bem como na integridade e exatidão do Conteúdo.
Ao publicar Conteúdo no site, incluindo comentários, você autoriza e designa o NAPEX a fazer as cópias
que julgar necessárias, para facilitar a publicação e o armazenamento do Conteúdo no site.
O site e o Conteúdo podem incluir componentes de segurança que permitem que os materiais digitais
sejam protegidos, e você concorda que o uso desses materiais está sujeito às regras de uso estabelecidas
pelo NAPEX ou os fornecedores do Conteúdo. Você não tentará substituir ou contornar nenhuma das
regras de uso incorporadas nesses componentes de segurança.
O site pode conter, ou terceiros podem fornecer através do site, links para sites ou recursos de terceiros.
O NAPEX não tem controle sobre esses sites e recursos, e você concorda que o NAPEX não é responsável
pela disponibilidade desses sites ou recursos externos, bem como não endossa e não é responsável por
qualquer conteúdo, publicidade, produtos, serviços ou outros materiais relacionados a ou disponíveis
nesses sites ou recursos. Mediante notificação para privacidade@napex.org.br, o NAPEX revisará e,
quando apropriado, removerá quaisquer links de terceiros que não estejam em conformidade com estes
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Termos de Uso.
O NAPEX pode modificar, descontinuar ou suspender qualquer parte do site em caráter temporário ou
permanente a qualquer momento. O NAPEX não será responsável perante você ou terceiros por qualquer
modificação, descontinuação ou suspensão do site, suas Redes Sociais, aplicações tecnológicas e grupos
de mensageiros instantâneos, como o WhatsApp.
3. REGISTROS DE CONTA
Em consideração ao seu cadastro no site, quando necessário, você concorda em: (a) fornecer informações
precisas e completas sobre você (e outros, conforme aplicável), conforme solicitado (os "Dados de
Cadastro"); (b) manter e atualizar prontamente os Dados de Cadastro para mantê-los precisos e
completos; (c) não criar uma conta para outra pessoa além de você mesmo sem permissão; (d) não
transferir a sua conta para alguém sem primeiro obter permissão por escrito do NAPEX; e (d) não criar
mais de uma conta de usuário.
Se o NAPEX suspeitar que os seus Dados de Cadastro estão incorretos ou incompletos, o NAPEX pode
suspender ou cancelar a sua conta. Se você selecionar um nome de usuário para a sua conta, o NAPEX
reserva-se o direito, na extensão permitida pelas legislação, de removê-lo ou recuperá-lo, se acreditarmos
que seja apropriado (por exemplo, quando um proprietário de marca registrada reclama de um nome de
usuário que não está estreitamente relacionado ao nome real do usuário). Se o NAPEX desabilitar a sua
conta, você não poderá criar outra sem a nossa permissão.
4. NOMES DE USUÁRIOS E SENHAS
Você deverá cadastrar um nome de usuário e uma senha ao concluir o processo de registro da conta no
site. Você é responsável por manter a confidencialidade da senha, bem como é totalmente responsável
por todas as atividades que ocorrerem sob o seu nome de usuário e senha. Qualquer nome de usuário e
senha para o seu acesso ao site será apenas para o seu uso pessoal. Você concorda em (a) notificar
imediatamente o NAPEX de qualquer uso não autorizado do seu nome de usuário ou senha, e (b)
assegurar que você desconecte a sua conta ao final de cada sessão, se estiver logado.
5. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Todos os materiais disponibilizados no site, incluindo, entre outros, trabalhos artísticos, fotografias,
gráficos, clipes de áudio, videoclipes, textos e marcas comerciais (coletivamente, os "Conteúdos"), são de
propriedade exclusiva do NAPEX ou de seus licenciadores. Os Conteúdos são protegidos pelas leis dos
Brasil e internacionais de direitos autorais, marcas comerciais e concorrência desleal. Você reconhece que
o site, o Conteúdo e as fotos exibidas no site e qualquer tecnologia ou software subjacente usado em
conexão com o site contêm informações privilegiadas do NAPEX.
Você não pode explorar comercialmente qualquer parte do site, inclusive as fotografias, exceto com o
consentimento expresso por escrito do NAPEX. As marcas NAPEX podem ser usadas publicamente
somente com autorização do NAPEX. Qualquer uso justo das marcas comerciais e marcas de serviço exige
a devida confirmação. Se você tomar conhecimento de uma possível violação de direitos autorais, marca
comercial ou outra violação, pedimos que você nos notifique imediatamente por meio do e-mail
privacidade@napex.org.br.
6. LICENÇA DE CONTEÚDO PRÓPRIO
Cada seção de nosso site pode oferecer a você a oportunidade de enviar, postar, exibir, transmitir,
executar, publicar, distribuir ou transmitir conteúdo e materiais, incluindo, sem limitação, artigos,
comentários, fotografias, texto, música, vídeo, gravações de áudio, computação gráfica, imagens, dados,
perguntas, comentários, sugestões ou informações de identificação pessoal ("Conteúdo"). Você retém a
propriedade de quaisquer direitos de propriedade intelectual que detém sobre o Conteúdo.
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Ao consentir com estes Termos de Uso, você concede ao NAPEX uma licença livre de royalties, não
exclusiva, perpétua e irrevogável para usar, copiar, editar, adaptar, publicar, reproduzir, traduzir,
sublicenciar, criar trabalhos derivados de, disponibilizar, comunicar, exibir, armazenar e distribuir seu
Conteúdo (no todo ou em parte, exceto dados pessoais) e/ou incorporá-lo em outras obras em qualquer
forma, formato, mídia ou tecnologia agora conhecida ou desenvolvida posteriormente (incluindo, sem
limitação, em formato impresso, digital e eletrônico) em todo o mundo, de acordo com as disposições
destes Termos de Uso. Ao enviar seu Conteúdo, você garante que tem o direito de conceder esta licença.
Na medida do permitido por lei, você renuncia a todos os direitos morais sobre o seu Conteúdo. Na
medida em que você é incapaz de renunciar a tais direitos morais, você concorda em não reivindicar os
mesmos.
É nosso exclusivo critério, sujeito a quaisquer regras e procedimentos aplicáveis a qualquer seção de nosso
site, quer optemos ou não por publicar ou disponibilizar Conteúdo no site. Podemos remover o Conteúdo
a nosso critério, sujeitos apenas às nossas obrigações em relação aos artigos revisados por pares.
7. CONTEÚDO DE TERCEIROS
O NAPEX não é responsável por qualquer conteúdo de terceiros em qualquer seção do site. O conteúdo
de terceiros inclui, por exemplo, comentários, blogs e artigos postados por terceiros, conteúdo de
anúncios, aplicativos postados por terceiros e conteúdo acessado por meio de aplicativos.
O conteúdo de acesso aberto pode conter conteúdo de terceiros não coberto pela licença Creative
Commons. Antes de usar qualquer conteúdo do site, você deve verificar se há direitos de terceiros em
todas as imagens, diagramas, fotografias ou outro material ilustrativo que são indicados em tal artigo
como não sendo propriedade dos autores ou de nós, que foram liberados independentemente e
apropriadamente com o proprietário relevante.
8. ISENÇÃO DE CONTEÚDO E GARANTIAS
O site é oferecido pelo NAPEX e por seus parceiros, afiliados, consultores, fornecedores e prestadores de
serviços "no estado em que se encontra" e o seu uso do site é por sua conta e risco. Tanto o NAPEX quanto
seus parceiros, afiliados, consultores, fornecedores ou prestadores de serviços não fazem quaisquer
declarações ou garantias de qualquer tipo quanto à operação do site, seu conteúdo ou qualquer
informação disponibilizada no site ou através do site. Além disso, o NAPEX e seus parceiros, afiliados,
consultores, fornecedores e prestadores de serviços renunciam a todas as garantias, sejam expressas ou
implícitas, inclusive as garantias implícitas de comercialização, titularidade, adequação a um determinado
fim e não violação.
O NAPEX não garante ou afirma que o site estará disponível a qualquer hora do dia ou a partir de qualquer
local específico, que será seguro e não conterá erros, que os defeitos serão corrigidos ou que o site não
contém vírus ou outros componentes potencialmente nocivos. Você é responsável pela configuração da
sua tecnologia de informações, programas de computador e plataforma para acessar o nosso site. Você
deve usar o seu próprio software de proteção de vírus.
O NAPEX não faz qualquer garantia ou declaração de qualquer tipo sobre a exatidão ou integridade do
Conteúdo do site ou o conteúdo de quaisquer sites vinculados ao site, bem como não assume nenhuma
responsabilidade por:
a) erros, equívocos, imprecisões ou omissões em qualquer conteúdo;
b) danos pessoais ou materiais de qualquer natureza, resultantes do acesso e uso do site;
c) acesso ou uso não autorizado do site e/ou todas e quaisquer informações pessoais e/ou
informações financeiras disponibilizadas nele;
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d) interrupção ou cessação de transmissão no site;
e) bugs, vírus, erros, cavalos de troia ou afins, que possam ser transmitidos para ou através do site
por terceiros; e/ou
f) qualquer perda ou dano de qualquer tipo incorridos como resultado do uso de conteúdo
publicado, enviado por e-mail, transmitido ou de outra forma disponibilizado através do site.
Qualquer material ou conteúdo baixado ou obtido através do uso do site é acessado a seu próprio critério
e risco, e você será o único responsável por qualquer dano causado ao seu computador ou perda de dados
que resultem do download de qualquer material. Nenhum conselho ou informação, seja verbal ou escrito,
obtido por você do NAPEX ou através do site, criará uma garantia não expressamente declarada nos
Termos de Uso.
9. NOTIFICAÇÃO DE REIVINDICAÇÕES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS
Se você for proprietário dos direitos autorais e acredita, de boa-fé, que qualquer Conteúdo disponível no
site viola os seus direitos autorais, você pode enviar uma notificação de violação de direitos autorais ao
NAPEX, de acordo com a Lei de direitos autorais do milênio digital, fornecendo ao NAPEX as seguintes
informações por escrito:
•
•
•
•
•
•

uma assinatura eletrônica ou física do proprietário dos direitos autorais ou da pessoa autorizada
a agir em nome do proprietário dos direitos autorais;
uma descrição do trabalho protegido por direitos autorais que você alega ter sido violado;
uma descrição do local do site em que você alega que o material está infringindo, com detalhes
suficientes para que possamos encontrá-lo no site;
o seu endereço, número de telefone e endereço de e-mail;
uma declaração sua de que você acredita, de boa-fé, que o uso contestado não é autorizado pelo
proprietário dos direitos autorais, pelo seu agente ou por lei; e
uma declaração sua, feita sob pena de perjúrio, de que as informações acima na sua notificação
são precisas e que você é o proprietário dos direitos autorais ou está autorizado a agir em nome
do proprietário dos direitos autorais.

Consulte o seu advogado para mais detalhes. Você pode entrar em contato com o Encarregado ou
Supervisor de Dados do NAPEX para reivindicações de violação de direitos autorais ou para denunciar
qualquer conteúdo difamatório da seguinte forma:
•
•

Por Correio: NAPEX – Núcleo de Apoio a Pessoas com Extrofia Vesical, Av. Nossa Senhora da
Encarnação, 212, Jardim Maria Estela, CEP 04.180-080, São Paulo – SP
Por e-mail: privacidade@napex.org.br

10. USO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS
Alguns recursos do site podem permitir que você encaminhe mensagens e outras comunicações para um
dispositivo móvel. Se você utilizar esses recursos, esteja ciente de que incorrerão taxas e tarifas normais
da sua operadora, como taxas de mensagens de texto, e que você será responsável por essas cobranças.
Caso você altere ou desative o seu número de telefone celular e esteja usando recursos do site projetados
para contatá-lo no seu número de telefone celular, você concorda em atualizar as informações da sua
conta no site no prazo de 48 horas, para assegurar que suas mensagens não sejam enviadas para a pessoa
que adquirir seu número antigo.
11. VINCULANDO LINKS
Você pode estabelecer um link para um ou mais seções de nosso site, contanto que faça isso de maneira
justa e legal, e que não prejudique a nossa reputação nem tire proveito dela. Além disso, é permitido
estabelecer um link, desde que:
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•
•
•
•

tal link não seja para fins publicitários ou promocionais (a menos que tenhamos concordado
expressamente com isso);
o link não provém de nenhum site que promova quaisquer visões políticas ou religiosas, ou
promova ou retrate intolerância, ódio, discriminação, violência, pornografia ou atividade ilegal
(sites de qualquer natureza sendo referidos como "Fórum Inaceitável");
o link não implica ou sugere de forma falsa ou enganosa que endossamos, aprovamos ou estamos
associados ao site vinculado, suas páginas da web ou qualquer de seus conteúdos; e
o enquadramento de qualquer parte de nosso site em qualquer outro site não é permitido e você
não deve fornecer acesso ao site ou parte dele em qualquer outro URL.

Podemos retirar o seu direito de fazer um link para qualquer site sem aviso prévio e a qualquer momento
(agindo a nosso exclusivo critério). Sujeito a estes Termos de Uso e a Termos Adicionais aplicáveis, você
só pode incluir links para sites ou páginas da web de terceiros se:
•
•
•
•
•

o site de terceiros não é um fórum inaceitável, e o conteúdo ou links para tais sites ou páginas da
web de terceiros não viola nenhuma das disposições estabelecidas neste Termos de Uso;
os termos de uso de tais sites ou páginas permitem tal link;
os links são marcados de forma clara e visível como tal;
o conteúdo de qualquer site ou página da web vinculado é relevante e claramente relacionado ao
Conteúdo ao qual está vinculado; e
o link não resultará em nenhum download automático.

Onde qualquer seção de nosso site, Redes Sociais e/ou aplicativo contiver links para outros sites, páginas
da web, recursos ou serviços móveis que são propriedade de terceiros, outros usuários, anunciantes ou
patrocinadores, tais sites, páginas da web, recursos e serviços móveis são fornecidos apenas para sua
informação e você acessa por sua própria conta e risco. Não somos responsáveis pelo conteúdo ou
operação de sites, páginas da web, recursos ou serviços móveis de terceiros. Você deve ler todos os
Termos e Condições aplicáveis e Políticas de Privacidade.
12. RESCISÃO
Você reconhece que o NAPEX tem o direito, mas não a obrigação, de suspender ou encerrar seu acesso a
todo ou parte do site, suas Redes Sociais, aplicações tecnológicas, incluindo grupos de mensageiros
instantâneos, como o WhatsApp, bem como remover qualquer Conteúdo que você enviar para o site, sem
aviso prévio, (a) a pedido das autoridades judiciais ou de outros órgãos governamentais competentes, (b)
se o site for descontinuado ou modificado significativamente, (c) mediante a ocorrência de problemas
técnicos ou de segurança, ou (d) se você se envolver em alguma conduta que o NAPEX acredite, a seu
critério exclusivo, que viola alguma disposição dos Termos de Uso ou outros acordos ou diretrizes
incorporados, ou que viola os direitos do NAPEX ou de terceiros, inclusive em determinadas
circunstâncias, a reincidência de violação de direitos autorais ou (e) mediante qualquer violação por você
destes Termos de Uso. Além disso, o NAPEX pode encerrar as contas de usuários individuais devido a
inatividade. Você concorda que, após a rescisão, o NAPEX poderá excluir todo o Conteúdo e todas as
informações relacionadas à sua conta.
13. INDENIZAÇÃO
Exceto conforme exigido pela legislação específica brasileira, você concorda em defender, indenizar e
isentar o NAPEX, seus parceiros, afiliadas, consultores, fornecedores, prestadores de serviços, executivos,
diretores e agentes de e contra todas e quaisquer reivindicações, ações, demandas, danos, obrigações,
perdas, responsabilidades, custos, dívidas e despesas (inclusive honorários advocatícios) decorrentes de:
•

seu uso ou acesso ao site, inclusive qualquer Conteúdo que você armazenar, reproduzir,
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•
•
•

apresentar, distribuir ou de outra forma disponibilizar através do site;
sua violação de qualquer termo dos Termos de Uso e políticas relacionadas;
sua violação de qualquer direito de terceiros, inclusive direitos autorais, de propriedade ou
privacidade; ou
qualquer reivindicação de que o Conteúdo que você enviou causou danos a um terceiro.

A obrigação anterior de defesa e indenização subsistirá aos Termos de Uso e ao seu uso do site na
extensão permitida pela legislação específica. O NAPEX notificará você de qualquer reivindicação, ação
ou demanda e poderá, a critério exclusivo do NAPEX, ajudar você, à sua custa, na defesa ou resolução da
reivindicação, ação ou demanda.
14. PRIVACIDADE E SEGURANÇA
As informações pessoalmente identificáveis que coletamos de você em conexão com o site ("Dados
Pessoais"), Redes Sociais, aplicações tecnológicas, incluindo mensageiros instantâneos, como o
WhatsApp, estão sujeitas à nossa Política de Privacidade, a qual pode ser acessada pelo link
https://napex.org.br/politica-de-privacidade/. Leia a nossa Política de Privacidade antes de usar o site ou
acessar os serviços disponibilizados pelo NAPEX, em toda a sua extensão institucional. Exceto conforme
exigido pela legislação, o seu acesso ou uso do site e/ou serviços oferecidos pelo NAPEX constitui a sua
aceitação de todos os termos da Política de Privacidade, inclusive a transferência de Dados Pessoais para
fora do Brasil, conforme nela descrito.
Embora o site tenha medidas de segurança implementadas para proteção contra perda, uso indevido e/ou
alteração das informações sob o nosso controle, não podemos garantir que essas medidas serão bemsucedidas. O site, em si, não foi desenvolvido para proteger as informações confidenciais ou sigilosas.
Consequentemente, você não deve usar o site para processar essas informações.
15. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, em nenhuma circunstância o NAPEX, seus
parceiros, afiliadas, consultores, fornecedores ou prestadores de serviços serão responsabilizados por
quaisquer danos indiretos, incidentais, consequentes, exemplares, especiais ou punitivos (inclusive danos
resultantes de perda de lucros, perda de dados ou interrupções de negócios) decorrentes do uso ou
relacionados a esse uso, ou da incapacidade de usar o site, suas Redes Sociais, aplicações tecnológicas,
incluindo mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, seja baseado em garantia, contrato, delito ou
qualquer outra teoria jurídica, e independente das partes terem sido avisadas da possibilidade de danos.
Embora monitoremos cada seção do site com o objetivo de localizar e corrigir defeitos, você reconhece e
concorda que não podemos e não garantimos que cada seção do site ou qualquer recurso individual de
cada seção estará livre de erros, disponível em todos os momentos e/ou livre de vírus e defeitos. Não
seremos responsáveis por qualquer perda ou dano causado por um vírus, ataque distribuído de negação
de serviço ou outro material tecnologicamente prejudicial que possa infectar seu equipamento de
computador, programas de computador, dados ou outro material proprietário devido ao uso de nosso
site ou ao download de qualquer conteúdo nele, ou em qualquer link.
Sem prejuízo da generalidade das exclusões de responsabilidade, não seremos responsáveis por você se
você não puder acessar qualquer seção do site de forma adequada ou de todo (total ou parcialmente) ou
se alguns de seus recursos não estiverem disponíveis devido a eventos fora do nosso controle (incluindo,
sem limitação, o desempenho de qualquer provedor de serviços de Internet, o desempenho de qualquer
navegador da Internet, limitações do dispositivo que você usa para acessar o site e/ou qualquer dano
malicioso ou não intencional feito por você ou outros).
As informações e materiais contidos em cada seção do site são apenas para fins de informação geral e
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não constituem aconselhamento no qual você deva confiar, seja médico, jurídico, financeiro ou outro.
Essas informações e materiais podem estar incorretos ou desatualizados e não devem ser considerados
como uma declaração definitiva ou completa. Você deve verificar todas as informações e materiais no site
e usar seu próprio julgamento antes de fazer ou não fazer nada com base em tais informações ou
materiais. Qualquer descrição ou referência a um produto ou publicação não implica endosso desse
produto ou publicação. Não fazemos representações ou garantias com relação ao site ou seu conteúdo.
Todas as garantias (expressas ou implícitas) (incluindo, sem limitação, as garantias implícitas de qualidade
satisfatória e adequação para o propósito em relação a qualquer seção do site e/ou seu conteúdo) são
aqui excluídas em toda a extensão permitida por lei. Nenhuma representação ou garantia é dada quanto
à exatidão ou integridade das informações ou materiais fornecidos no site ou qualquer site ou página da
web ao qual esteja vinculado.
Nada nestes Termos de Uso excluirá ou limitará a nossa responsabilidade pelas perdas que não podem
ser legalmente excluídas ou limitadas pela legislação aplicável. Se o seu uso do site resultar na necessidade
de serviços de manutenção ou substituição de equipamentos ou dados, o NAPEX não é responsável por
esses custos.
A LEI APLICÁVEL PODE NÃO PERMITIR A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DETERMINADOS DANOS,
PORTANTO, ALGUMAS DAS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.
16. DISPUTAS DOS USUÁRIOS
Você é o único responsável pelas suas interações com outros usuários do site, Redes Sociais, aplicações
tecnológicas, incluindo mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, do NAPEX. Reservamo-nos o
direito, mas não temos a obrigação, de monitorar disputas entre você e outros usuários, exceto se de
outra forma exigida pela legislação específica. Não obstante o acima exposto, o NAPEX não será
responsável por quaisquer reivindicações, danos ou outras perdas decorrentes de disputas entre os
usuários.
17. DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AOS USUÁRIOS FORA DO BRASIL
Nós nos esforçamos para criar uma comunidade global com padrões consistentes para todos, mas
também nos esforçamos para respeitar as leis locais. As seguintes disposições se aplicam a usuários fora
do Brasil:
• Você reconhece que seus dados pessoais serão processados de acordo com nossa Política de
Privacidade, disponível no link https://napex.org.br/politica-de-privacidade/.
• Se você estiver localizado em um país embargado pelo Brasil ou estiver na lista de Cidadãos
especialmente designados do Departamento do Tesouro Brasileiro, você não se envolverá em
atividades comerciais no site.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os Termos de Uso serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil, conforme aplicados aos
contratos celebrados por seus residentes e executados inteiramente dentro do Estado brasileiro. Se
qualquer disposição ou parte dos Termos de Uso for considerada contrária à lei, a interpretação da
disposição ou parte dela será modificada somente conforme necessário para cumprir a lei, e a cláusula
será interpretada, o tanto quanto possível e em conformidade com a lei, para refletir a disposição
conforme foi elaborada, e todas as demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito.
Se qualquer tribunal com jurisdição para decidir sobre esse assunto determinar que qualquer cláusula
destes Termos de Uso é inválida, essa cláusula será removida dos Termos de Uso sem afetar o restante
dos Termos, e as cláusulas restantes dos Termos de Uso permanecerão válidas e exequíveis. Os termos
"inclui", "incluir", "incluindo" e "inclusive" significam "incluindo, entre outros", conforme utilizados neste
documento. A inobservância do NAPEX em exercer ou fazer valer qualquer direito ou disposição dos
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Termos de Uso não constituirá uma renúncia desse direito ou disposição, a menos que seja reconhecido
e acordado por escrito pelo NAPEX. Estes termos e condições constituem o acordo integral entre você e
o NAPEX com relação ao assunto aqui tratado e substituem todos e quaisquer acordos verbais ou por
escrito anteriores ou atuais.
Os Termos de Uso, bem como quaisquer direitos e licenças aqui concedidos, não podem ser transferidos
ou cedidos por você, mas podem ser atribuídos ou transferidos pelo NAPEX sem restrição.
19. VIOLAÇÕES
Comunique quaisquer violações dos Termos de Uso para privacidade@napex.org.br.
20. ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Caso tenha dúvidas, comentários ou preocupações a respeito destes Termos de Uso ou Privacidade, envie
um e-mail para o Encarregado ou Supervisor de Dados por meio do e-mail privacidade@napex.org.br ou
ligue para (77) 99911-9695.
21. CAPACIDADE PARA ACEITAR OS TERMOS DE USO
Para usar o site, Redes Sociais do NAPEX, aplicações tecnológicas, incluindo mensageiros instantâneos,
como o WhatsApp, você afirma ter no mínimo 18 anos de idade, ou ter autorização de seus pais ou
responsáveis legais.
22. LEGISLAÇÃO E FORO COMPETENTES
As regras e termos aqui foram redigidas com base na legislação brasileira. Disputas, sejam judiciais ou
não, que surjam de condutas do usuário ou do NAPEX ou de seus representantes ou colaboradores, em
face destes Termos de Uso e da Política de Privacidade, serão processadas na Comarca da Capital do
Estado de São Paulo.
Política de Privacidade – Versão 1.0.
Última atualização em 05/12/2020.
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