ACORDO DE ASSOCIAÇÃO
O direito a acessar e usar o conteúdo do Site é concedido pel
pela STOCKIMAG assim que o Usuário aceita todas
as disposições, regras e condições do Acordo de associação e os Termos de uso. Se, por qualquer razão o
Usuário discordar das referidas disposições e não aceitar os termos do Acordo, não poderá entrar no Site nem
usar os seus
eus recursos. Se houver qualquer contradição entre os detalhes do presente Acordo de associação e os
Termos de uso, os detalhes fornecidos no presente Acordo de associação serão válidos e prevalecem.
A STOCKIMAG reserva-se
se o direito de fazer alterações, ad
adições,
ições, correções e edições no Acordo de associação,
em partes separadas ou no seu todo a qualquer momento. Tais alterações são legítimas e válidas a partir do
momento da sua publicação. Se o Usuário continuar a trabalhar com o Site após essas alterações, eele confirma
seu consentimento com elas. Se, a qualquer momento, o Usuário não puder atuar em conformidade com as
regras e termos abaixo, deve imediatamente parar de usar o Site e os seus arquivos.
1. TRABALHO COM ARQUIVOS
IVOS DO SITE
O Site é um recurso que pode conter direta ou indiretamente arquivos, informações, software, ilustrações, fotografias
e arquivos similares objetos de direitos autorais, marcas ou marcas de serviços, ou que caiam no âmbito de outros
direitos idênticos ou relacionados da STOCKIMAG
STOCKIMAG, suas subdivisões e afiliadas ou quaisquer terceiros incluindo
outros Usuários do Site.
O Usuário não tem o direito de transmitir, vender, publicar, mover, reproduzir ou desenvolver trabalhos modificados
ou refeitos ou usar o conteúdo do Site de qualquer fo
forma similar, em parte ou no todo. Aplica--se exclusão aos casos
em que essa permissão está clara e definitivamente declarada no presente Acordo de assinatura ou em qualquer outro
acordo que venha a vigorar desde o momento em que o uso do Site inicia (por ex
exemplo,
emplo, o Acordo de licença padrão e
de Licença estendida).
Os arquivos apresentados no Site são fornecidos por membros dda STOCKIMAG sob Acordos de fornecimento
exclusivos ou não exclusivos. (Para os termos desses fornecimentos, consulte as partes correspon
correspondentes dos Acordos
de licenças padrão e estendida.) De acordo com os termos dos Acordos de fornecimento, o Usuário tem a
oportunidade e o direito de carregar ou colocar no Site por quaisquer outros meios quaisquer arquivos que sejam de
sua propriedade. O Usuário
suário tem o direito e a oportunidade de fazer download de arquivos apenas de acordo com as
condições referidas no Acordo de licença padrão e estendida e no presente Acordo de associação.
Assim que o Usuário compra uma imagem, ela fica disponível para down
download por um mês após o pagamento.
Durante esse período, o usuário pode fazer download de a imagem quantas vezes achar necessárias sem qualquer
pagamento adicional, do Menu do comprador - pasta Arquivos comprados.
2. SENHAS DE ACESSO
O Usuário confirma o seuu consentimento quanto ao processo de identificação de usuário ser realizado com o objetivo
de garantir acesso aos perfis de usuário e as operações que regem o acesso ao conteúdo do Site. O nome de usuário
(login) e a senha escolhida pelo Usuário são infor
informações
mações confidenciais. O Usuário compreende a necessidade de não
divulgação desses dados e compromete
compromete-se
se a manter sigilo e não divulgar, passar ou oferecer dados pessoais de acesso
a terceiros sem permissão explícita e por escrito dda STOCKIMAG.
O Usuário confirma
nfirma o seu consentimento de que, enquanto proprietário do login e senha, é responsável por cada
acesso ao conteúdo do Site usando os respetivos login e senha. Além disso, o Usuário está informado e concorda que
a STOCKIMAG automaticamente aceita e reconh
reconhece
ece o seu login e senha como evidência e prova clara do fato de que
foi o Usuário que obteve acesso ao conteúdo do Site. O Usuário compreende que o login e a senha são símbolos
únicos, embora o STOCKIMAG não imponha requisitos específicos ao seu conteúdo e qualidade.
3. REGRAS DE COMPORTAMENTO
AMENTO DO SITE
O Usuário confirma que não pretende usar os arquivos do Site para fins ilegais ou não aprovados de qualquer outra
forma. Portanto, o Usuário concorda em evitar usar quaisquer arquivos obtidos no Site de forma imprópria, incluindo,
entre outros:





Abuso, ameaça,, perseguição ou violação dos direitos de proteção de dados de terceiros ou usuários do Site;
Colocar, carregar, publicar, mostrar ou distribuir arquivos de natureza censurável ou difamadora, incluindo imagens
vulgares, indecentes, grosseiras ou ilegais e outros arquivos;
Passar, reenviar, carregar ou de qualquer outra forma distribuir, cooperar ou participar da distribuição de arquivos ou
partes de códigos de programas que incluam, contenham ou consista
consistam
m em partes de software ou outros arquivos sob
proteção de propriedade intelectual ou leis de direitos autorais e quaisquer proteções associadas (incluindo direito de
confidencialidade), exceto nos casos em que o Usuário for proprietário, controle tais dir
direitos
eitos ou tenha as permissões
necessárias;
© 2016-2021.. STOCKIMAG ART Licensing. Todos os Direitos Reservados.
CNPJ: 18.793.924/0001
18.793.924/0001-58 – Rio de Janeiro - Brasil









Passar, reenviar, carregar ou de qualquer outra forma distribuir, cooperar ou participar da distribuição de arquivos ou
partes de códigos de programas que contenham software nocivo (como vírus) que possam resultar na interrupção ou
falha total da operação correta de software ou hardware em outros computadores;
Excluir, limpar, cortar ou de qualquer outra forma ocultar quaisquer atribuições de autor, rótulos, identificações ou
avisos legais de autores em quaisquer arquivos carregados ou baixados pelo Usuário;
Falsificar ou imitar dados relativos a uma fonte original de quaisquer arquivos oferecidos no Site;
Anunciar ou vender produtos ou serviços de qualquer tipo e colocar no Site qualquer informação sem qualquer
relação
lação com a especialização dos recursos do Site (como pesquisas, anúncios ou spam);
Fazer download ou salvar quaisquer arquivos ou programas no Site se o Usuário souber que eles são ilegais, não
podem ou devem ser distribuídos legalmente;
Usar quaisquer opções
ções do Site incluindo, entre outros, enviar mensagens para outros membros do Site para fins
publicitários, encaminhar links, promover arquivos, bens, serviços ou atividades relacionados ou não com o Site;
Usar qualquer tipo de informação recebida no Site ou com a ajuda do Site para a criação de software, recursos ou
programas em concorrência direta ou indireta com as atividades da STOCKIMAG.
O Usuário concorda que a comunicação nos Blogs é aberta e pública. Adicionalmente, o Usuário concorda que a
comunicação
ção entre visitantes ou entre visitantes e terceiros, bem como arquivos e conteúdo apresentados no Site, não
é oficialmente aprovada pela STOCKIMAG e nenhum arquivo ou informação colocados no Site permanente ou
temporariamente serão considerados analisados
analisados, visualizados ou aprovados pela STOCKIMAG.
STOCKIMAG Como descrito
abaixo, a STOCKIMAG tem o direito e autoridade de remover quaisquer arquivos a qualquer momento sem
notificação aos autores, portadores de licenças ou proprietários dos arquivos.
O Usuário concorda em não usar o Site de forma que possa resultar em danos, problemas operacionais ou outros
resultados negativos para outros usuários do Site. Além disso, o usuário concorda em não interferir ou acessar sem
autorização os registros
os de outros usuários da STOCKIMAG.. O Usuário concorda em acessar os arquivos do Site de
acordo com as regras e procedimentos do Site.
4. GERENCIAMENTO DO SITE
A STOCKIMAG não controla todos os uploads e trocas de informações realizados por meio do Site e não é
responsável por essas trocas
rocas ou comunicações. Não obstante, a STOCKIMAG tem o direito de mover, excluir,
recusar-se
se a publicar ou editar qualquer mensagem de texto que a STOCKIMAG considere como violando ou
supostamente violando o presente Acordo, os direitos de propriedade intelectual ou privada ou direitos similares de
terceiros. O Colaborador concorda com a expropriação de quaisquer comissões pagas pelos respectivos arquivos.
A STOCKIMAG tem o direito, mas não a obrigação, de corrigir erros nos arquivos de acordo com sua conveniência.
A STOCKIMAG respeita a propriedade intelectual de terceiros e solicita aos seus usuários que se comportem da
mesma forma. Se o Usuário tiver razões para acreditar que o seu trabalho foi copiado com violação, direta ou
indireta, dos direitos autorais ou dos direitos de propriedade intelectual, o Usuário deve enviar a STOCKIMAG uma
reivindicação ou notificação de tal violação, de acordo com o formulári
formulárioo fornecido nos Termos de Uso.
Ao aceitar o presente Acordo, o Usuário confirma seu consentimento em receber um bole
boletim
tim eletrônico e notificações
da STOCKIMAG.. O Usuário sempre pode acessar seu Perfil pessoal para alterar, ativar ou desativar as notificaç
notificações.
5. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
CIAIS
De acordo com o disposto no presente Acordo, o termo «Informações confidenciais» deve ser entendido como
quaisquer documentos, software, dados, informações ou arquivos relacionados ao processo de gerenciamento dda
STOCKIMAG,, sua empresa, funcionários, membros, afiliadas, licenciados e licenciadores ou outros claramente
definidos como confidenciais, incluindo, entre outros: design, processos empresariais, modelo empresarial, preços,
modelos e estratégias de desenvolvimento, iinvestigações, know-how,
how, desenvolvimentos de treinamentos, segredos
comerciais, equipe, metodologias, clientes, conteúdo do Site pertencente a outros e outro tipo de propriedade
intelectual.
O Usuário compreende que Informações confidenciais são sigilosas e não podem ser divulgadas a terceiros sem clara
permissão por escrito da STOCKIMAG e seus licenciadores ou usadas de outra forma, exceto em casos estabelecidos
por lei ou diretamente especificados no presente Acordo.
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6. INDENIZAÇÃO
O Usuário concorda em pagar e indenizar, proteger e defender também a STOCKIMAG (sua administração,
funcionários, acionistas, parceiros, afiliadas e assim sucessivamente) contra quaisquer reivindicações,
responsabilidades, perdas e despesas (incluindo hono
honorários
rários advocatícios de cliente e advogado), incorridas nos
seguintes casos:





Uso proposital ou casual do Site e/ou dos seus arquivos feito com login do Usuário, independentemente de quem
inseriu a autorização;
Qualquer correspondência pelo Usuário ou o down
download
load de quaisquer arquivos com a ajuda do login do Usuário;
Qualquer violação por parte do Usuário dos termos e disposições do presente Acordo;
A STOCKIMAG reserva-se
se o direito de assumir o controle e a defesa de qualquer assunto ou de requerer
compensação ou indenização do Usuário às custas do Usuário. Nesse caso, o Usuário concorda em cooperar com a
defesa da STOCKIMAG em caso de tal reivindicação.
7. TERMOS, FUNDAMENTOS
OS E PRINCÍPIOS DE R
RESCISÃO
Este Acordo de associação está em vigor até o momento de sua rescisão. Para isso, a qualquer momento o Usuário
deve enviar mensagem usando o Formulário de contato do site ou qualquer outro formulário escrito adequado, que
identifique o Usuário e confirme a sua intenção de notificar a STOCKIMAG sobre sua vontade de rescindir o
Acordo. A STOCKIMAG reserva-se
se o direito de, a seu critério, suspender, cessar ou restringir o direito do Usuário
de acessar total ou parcialmente o conteúdo e os recursos do Site, a qualquer momento, por qualquer razão e sem
provas ou notificações prévias.
A STOCKIMAG tem a capacidade e o direito de suspender, cessar ou alterar qualquer parte ou o todo do Site, suas
funções, recursos e bancos de dados sem notificação prévia ou responsabilidades adicionais.
A STOCKIMAG também
ém tem o direito de suspender ou encerrar completamente o acesso do Usuário aos arquivos do
Site no caso de ausência de atividade por parte do Usuário por um período prolongado, o que poderá ser interpretado
como incapacidade do Usuário de obter acesso aos arquivos do Site.
Uma rescisão do Acordo de associação não indica isenção automática de responsabilidade e obri
obrigação de reembolso
de débitos a STOCKIMAG,, conforme as provisões do presente Acordo ou outras responsabilidades do Usuário, a
saber: não usar os Arquivos do Site ou outro conteúdo apresentado entre os seus recursos por outras formas que não
as permitidas nos termos e provisões do presente Acordo, válidas no momento do referido uso. O presente Acordo
será rescindido sem depreciações ou danos aos di
direitos da STOCKIMAG,, limitações e defesa de responsabilidades
fornecidas de acordo com os termos do presente Acordo, que dita que a defesa, a limitação de responsabilidades e os
direitos deverão sobreviver à rescisão do presente Acordo.
Após o encerramento do Perfil do usuário e do seu acesso aos Arquivos do Site, o Usuário confirma o seu
consentimento com a perda de todos os créditos remanescentes na sua conta.
8. AVISO LEGAL
O SITE, CONTEÚDOS DO SITE E SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO", SEM
REPRESENTAÇÃO,
ÃO, GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA, IMPLÍCITA,
REGULAMENTAR OU OUTRA. O CONTEÚDO DO SITE É FORNECIDO UNICAMENTE COMO
CONTEÚDO GERADO PELO USUÁRIO E NÃO SERÁ OBJETO DE CONTROLE OBRIGATÓRIO OU
INTERFERÊNCIA POR PARTE D
DA STOCKIMAG. OS USUÁRIOS
UÁRIOS USAM SEMPRE O SITE, O CONTEÚDO
DO SITE E SEUS SERVIÇOS POR SUA CONTA E RISCO.
A STOCKIMAG ISENTA-SE
SE EXPRESSAMENTE DE TODAS E QUAISQUER REPRESENTAÇÕES,
GARANTIAS E CONDIÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJAM EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, QUANTO A
TODO E QUALQUER CONTEÚDO DO SITE E SERVIÇO DISPONIBILIZADOS A QUALQUER MOMENTO,
INCLUINDO,
ENTRE
OUTROS,
REPRESENTAÇÕES,
GARANTIAS
OU
CONDIÇÕES
DE
COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, NÃO VIOLAÇÃO, EXATIDÃO,
ATUALIDADE, INTEGRAÇÃO, SEGURANÇA, PRIVACIDADE, TÍTULO, UTILIDADE, ADEQUAÇÃO,
QUALIDADE, UTILIZAÇÃO SIMPLES E QUALQUER OUTRA GARANTIA QUE POSSA SURGIR SOB
QUALQUER LEI APLICÁVEL. A STOCKIMAG NÃO SE COMPROMETE EM RELAÇÃO AO SITE,
CONTEÚDO E SERVIÇOS DO SITE.
ADICIONALMENTE, A STOCKIMAG ISENTA-SE
SE DE QUAISQUER REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS E
CONDIÇÕES DE QUE:
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O ACESSO AO SITE, CONTEÚDO DO SITE E SERVIÇOS SEJAM SEMPRE ININTERRUPTOS E LIVRES DE
ERROS;
O SITE, CONTEÚDO DO SITE E SERVIÇOS CORRESPONDAM ÀS EXPETATIVAS DO USUÁRIO,
CORRESPONDAM ÀS NECESSIDADES E REQUISITOS DO USUÁRIO OU SEJAM ININTERRUPTOS E
LIVRES DE ERROS;
OS RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DO SITE, CONTEÚDO DO SITE E SERVIÇOS
SEJAM EFICAZES OU CONFIÁVEIS;
QUAISQUER ERROS OU DEFEITOS NO SITE, CONTEÚDOS DO SITE E SERVIÇOS SEJAM CORRIGIDOS
PELA STOCKIMAG;
O SITE, CONTEÚDO DO SITE E SERVIÇOS SEJAM AUTORIZADOS EM QUALQUER JURISDIÇÃO;
O SITE, CONTEÚDO DO SITE E SERVIÇOS ESTEJAM LIVRES DE VÍRUS, RECURSOS DESTRUTIVOS OU
DE CONTAMINAÇÃO SEMELHANTES E/OU QUAISQUER OUTROS COMPONENT
COMPONENTES
ES NOCIVOS;
O SITE, CONTEÚDO DO SITE E SERVIÇOS APRESENTEM INTEROPERABILIDADE COM O HARDWARE
E SOFTWARE DO USUÁRIO;
QUALQUER CONTEÚDO GERADO PELO USUÁRIO ESTEJA DISPONÍVEL POR MEIO DO SITE OU SEJA,
ARMAZENADO (TEMPORÁRIA OU PERMANENTEMENTE) COMO CONTEÚDO D
DO
O SITE;
QUAISQUER DOCUMENTOS RELATIVOS AO SITE, CONTEÚDO DO SITE E SERVIÇOS ESTEJAM
DISPONÍVEIS A QUALQUER MOMENTO;
O DEPOSITPHOTOS CONTINUARÁ A APOIAR QUALQUER SERVIÇO OU FUNCIONALIDADE
PARTICULAR DO SITE E CONTEÚDO DO SITE.
NA MEDIDA EM QUE QUALQUER ISEN
ISENÇÃO
ÇÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO SE
APLICAR, TODAS AS REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS E CONDIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS DE FORMA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA DEVEM SER LIMITADAS A UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A
DATA EM QUE O USUÁRIO UTILIZAR O SITE, O CONTEÚ
CONTEÚDO
DO E OS SERVIÇOS DO SITE PELA PRIMEIRA
VEZ, E NENHUMA GARANTIA SERÁ APLICÁVEL APÓS ESSE PERÍODO.
ENQUANTO O CONTEÚDO E OS SERVIÇOS DO SITE FORNECEREM AO USUÁRIO CONTEÚDO DIGITAL
QUE NÃO É FORNECIDO EM UM MEIO TANGÍVEL, O USUÁRIO NÃO PODERÁ DISTANCIAR
DISTANCIAR-SE DESTE
ACORDO DE ASSOCIAÇÃO EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA.
9. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
ONSABILIDADE
O Usuário confirma que compreende e aceita responsabilidade e assume todos os riscos resultantes do uso do Site,
sem limitações.
O STOCKIMAG,, os seus funcionários, administ
administradores,
radores, parceiros, acionistas e agentes não são responsáveis por
falhas de qualquer tipo ou indisponibilidade do Site, que resultem em perda de informações empresariais, lucros ou
outras perdas financeiras em relação a reclamações de qualquer natureza, pe
perdas,
rdas, petições, ações ou outros eventos
decorrentes do presente Acordo de Adesão, bem como fora da sua jurisdição, incluindo, entre outros, a navegação no
Site, uso, acesso a quaisquer arquivos ou suas partes, bem como quaisquer direitos incluídos, mesmo qque o
STOCKIMAG tenha sido alertado sobre a possibilidade teórica de tais danos, independentemente se o evento e falha
forem resultado de violação de propriedade intelectual ou outra, forem baseados em uma violação da lei, em
negligência, em responsabilidades contratuais ou outros casos e situações semelhantes ou não.
A responsabilidade e indenização total agregada do STOCKIMAG em relação ao uso do Site, total ou parcial, ou do
seu conteúdo em equivalente em dinheiro não excederá dez dólares americanos (USD 10,00).
Se as leis em vigor não permitirem total exclusão de responsabilidade e limitações por danos indiretos ou casuais,
nenhuma das limitações e exclusões acima referidas será aplicada ao Usuário. Caso uma situação se enquadre em tal
jurisdição, a responsabilidade da STOCKIMAG ou de qualquer um dos seus funcionários, diretores, acionistas,
parceiros, licenciados ou agentes deve ser limitada ao valor máximo permitido pela lei.
10. IDADE E RESPONSABILIDADE
DADE
O Site, conteúdo e serviços do site não se destinam a menores ou pessoas com idade inferior a 18 anos, nem são
projetados e destinados à coleta, utilização ou divulgação voluntária e consciente de qualquer informação pessoal de
menores e pessoas com idade inferior a 18 anos. A STOCKIMAG removerá imediatamente informações
informaçõ pessoais de
crianças e/ou procurará obter consentimento parental verificável para a coleta, utilização ou divulgação de
informações pessoais de crianças, assim que a STOCKIMAG souber do envio ou coleta de quaisquer informações
pessoais de crianças por meio
eio do Site.
O Usuário confirma e garante que atingiu a idade de 18 anos, tem todos os direitos suficientes e necessários para o
uso do Site e que está vinculado por obrigações legais suficientes para qualquer responsabilidade resultante do uso
dos arquivoss do Site. O Usuário concorda em assumir total responsabilidade por todos os casos de uso do Site sem
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distinção, assim como pelo uso do seu login e senha por terceiros, incluindo menores e pessoas menores de 18 que
morem com ele.
11. LEI APLICÁVEL
Ao entrar no Site, o Usuário concorda que o presente Acordo de associa
associação
ção seja regido pelas leis do Rio de Janeiro,
Brasil.
A validade, interpretação e execução do presente Acordo de associação, assuntos decorrentes ou relacionados com o
desempenho ou violaçãoo do presente Acordo e assuntos relacionados serão regidos pelas leis internas do Estado de
Nova Iorque (sem referência à escolha de doutrina legal). Qualquer ação legal ou procedimento relativo à validade,
interpretação e execução do presente Acordo de as
associação,
sociação, assuntos decorrentes ou relacionados com o desempenho
ou violação do presente Acordo e assunto relacionados, será tratada exclusivamente em foro do Tribunal Estadual ou
Federal localizado no Estado do Rio de Janeiro
Janeiro. Todas as partes concordam com a jurisdição exclusiva dos tribunais
referidos, renunciando a qualquer objeção à propriedade ou conveniência de tais locais. A Convenção das Nações
Unidas sobre Contratos de Comércio Internacional não se aplica a nem afeta este Acordo de associação.
O Usuário
ário concorda em fornecer serviços e processar todas as notificações necessárias a ele dirigidos no endereço
postal indicado por ele durante o cadastro no Site.
O Usuário concorda em abster-se
se de:




Quaisquer direitos que poderia ter no processo ou resultado de um julgamento com júri;
Fazer parte ou organizar qualquer reivindicação coletiva contra a STOCKIMAG relacionada com o trabalho do Site,
provisões do presente Acordo ou de quaisquer acordos aqui mencionados.
Se a STOCKIMAG for obrigado a comparecer a tr
tribunal
ibunal não arbitral para pagar quaisquer emolumentos ou execução
dos seus direitos, o Usuário concorda em reembolsar a STOCKIMAG de todas as despesas, pagamentos e
emolumentos caso a STOCKIMAG seja bem sucedido.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
O Usuário confirma que,
e, adicionalmente aos termos do presente Acordo, se familiarizou com os Termos de Uso e
com outros acordos mencionados no presente Acordo e concorda com as restrições impostas por eles.
A ausência de um resultado das ações realizadas pela STOCKIMAG para organizar
rganizar e controlar a implementação
adequada das provisões do presente acordo ou de acordos afiliados não constituirá e não poderá constituir renúncia de
quaisquer direitos ou provisões.
O Usuário não poderá atribuir o presente Acordo de associação e/ou ttransferir
ransferir direitos e obrigações de Usuário ao
abrigo do presente Acordo de associação, seja total ou parcialmente, a terceiros. A STOCKIMAG
CKIMAG poderá atribuir o
presente Acordo de associação e/ou transferir direitos e obrigações do Usuário, sob o presente Aco
Acordo de associação,
total ou parcialmente a terceiros, a seu critério.
13. INFORMAÇÕES DE CONTA
CONTATO
Para questões relacionadas com as provisões do presente documento, entre em contato com o STOCKIMAG por
meio das informações abaixo.
Informações de contato:
E-mail: info@stockimag.com
14. RECONHECIMENTO
AO ACEITAR O PRESENTE ACORDO, O USUÁRIO RECONHECE QUE LEU E COMPREENDEU O
PRESENTE ACORDO E TEVE A OPORTUNIDADE DE PROCURAR ACONSELHAMENTO LEGAL
INDEPENDENTE ANTES DE CONCORDAR COM ELE. EM CONSIDERAÇÃO AO ACORD
ACORDO DA
STOCKIMAG EM FORNECER O CONTEÚDO, O USUÁRIO CONCORDA EM ESTAR VINCULADO PELOS
TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE ACORDO. O USUÁRIO ACEITA AINDA QUE ESTA É A VERSÃO
COMPLETA E EXCLUSIVA DO ACORDO ENTRE O USUÁRIO E A STOCKIMAG,, O QUE SE SOBREPÕE A
QUALQUER PROPOSTA OU ACORDO ANTERIOR, ORAL OU ESCRITO OU QUALQUER OUTRA
COMUNICAÇÃO ENTRE O USUÁRIO E A STOCKIMAG COM RELAÇÃO AO ASSUNTO DO PRESENTE
ACORDO.
AO ACEITAR OS TERMOS DO PRESENTE ACORDO, O USUÁRIO RECONHECE IGUALMENTE QUE LEU
E COMPREENDEU TODOS OS ACORD
ACORDOS
OS RELACIONADOS LISTADOS ABAIXO, QUE PODEM SER
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CONSULTADOS NO SITE, E QUE ACEITA TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DOS REFERIDOS
ACORDOS:
CASO O USUÁRIO NÃO CONCORDE COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DE UM OU MAIS DOS
DOCUMENTOS REFERIDOS ACIMA, O USUÁRIO DEVE DESCONTIN
DESCONTINUAR
UAR O USO DO SITE OU DE
QUAISQUER FUNCIONALIDADES DO SITE REGIDAS PELOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE
ACORDO; AO USAR O SITE E AS SUAS FUNCIONALIDADES, O USUÁRIO CONCORDA
IMPLICITAMENTE COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO.

© 2016-2021.. STOCKIMAG ART Licensing. Todos os Direitos Reservados.
CNPJ: 18.793.924/0001
18.793.924/0001-58 – Rio de Janeiro - Brasil

