TERMOS DE SERVIÇO COMUNIDADE WE
PANORAMA
Assim que concordar com estes termos de serviço que você está entrando
em um acordo que descreve os seus direitos e obrigações no âmbito usando
a Comunidade We /www.wecompany.com.br. Se você tem dúvidas sobre
estes termos, por favor, entre em contato com
atendimento@wecompany.com.br. Ao utilizar o site, você concorda em ficar
vinculado por estes termos de serviço. Se você não concorda com estes
termos, não use o site.
Onde está nossa Política de Privacidade ? Esses termos estão em nossa
página www.wecompany.com.br/politica-de-privacidade. Nossa política de
privacidade governa nossa habilidade de usar as informações que coletamos
no processo de registro ou quando você usar o site.
Como podemos mudar estes termos.? Nós podemos mudar ou alterar os
termos de serviço. Estas alterações serão geralmente para notificá-lo sobre
os termos revisados. Se mudarmos qualquer termo material, iremos notificálo através do endereço de e-mail que você nos forneceu durante o processo
de registro. Alterações materiais entrarão em vigor o mais tardar, 14 dias
após o dia em que enviar o e-mail.
Criando e Terminando SUA CONTA.
O site é para seres humanos vivos com idade acima de 18. Por favor, tenha a
certeza de que você se qualificar. Você concorda em nos fornecer
informações precisas e completas ao se registrar no site. Você também
concorda em atualizar seus dados de registro para mantê-las atualizadas e
completas. Não revele a sua senha da conta para qualquer outra pessoa.
Você é responsável por manter a confidencialidade de sua senha.
Prontamente notificar-nos de qualquer violação de sua conta de segurança.
Vinculando a uma empresa. A sua conta pode ser associado a uma empresa
em particular. Se a sua conta estiver associada a uma empresa, apenas um
indivíduo terá o direito de controlar o que outros usuários individuais estão
associados com essa empresa. Se esta empresa licencia espaço de
escritório a partir de nós, o indivíduo tem direito a esse controle será a
mesma pessoa que assinou um contrato de licença com a gente. Se esta
empresa não licencia espaço de escritório a partir de nós, vamos determinar
quem terá direito a tal controle. Você concorda que você não vai falsamente
representar a sua associação com qualquer empresa. Se você não está mais
associado a essa empresa, podemos encerrar sua conta ou carregá-lo para o
uso continuado de sua conta.
Você pode encerrar sua conta. Se você falhar, ou se suspeitar que você
falhou, em cumprir com quaisquer das disposições destes termos, que, a
nosso exclusivo critério, sem aviso prévio para você pode encerrar sua conta
e impede o seu acesso ao site. Se você deixará de licenciar o espaço de

escritórios de nós, nós pode encerrar sua conta, bem como todas as outras
contas associadas com o seu negócio, se houver.
Você pode encerrar sua conta. Você pode encerrar sua conta a qualquer
momento, contatando-nos em atendimento@wecompany.com.br. A denúncia
terá efeito sobre a nossa confirmação para você, que nós lhe enviaremos o
mais tardar três dias úteis após o recebimento da notificação de rescisão
inicial para nós.
Quais as regras aplicáveis à apresentação MATERIAL NO SITE?
Você pode postar coisas no site. Você está autorizado a enviar e compartilhar
conteúdo no site. Este conteúdo está sujeito a estes termos de serviço e é
referida nestes termos de serviço como "observações".
Nós podemos usar as coisas que você postar no site. Ao postar no site, você
concede-nos uma licença para usar, modificar, criar trabalhos derivados com
base em, e explorar comercialmente, submissões, sem qualquer obrigação
de notificá-lo ou fornecer atribuição ou compensação para você. Esta licença
é totalmente transferível por nós e é mundial, perpétuo e irrevogável. Você
também concede-nos o direito de autorizar o uso por outros usuários do site
de suas submissões, ou qualquer parte de suas submissões, de acordo com
estes termos de serviço. Você representa para nós que você tem todos os
direitos necessários, poder e autoridade para fazer o upload ou pós
submissões e para nos conceder esta licença e que essas ações não irá
violar qualquer lei ou os direitos de qualquer pessoa ou entidade.
Removendo as coisas que você postar. Você pode remover seus envios a
qualquer momento. Se você remover uma apresentação em que você é o
cartaz inicial, todos os comentários subseqüentes para sua apresentação
serão apagados. Se você encerrar sua conta, iremos manter suas postagens.
Se você remover uma apresentação, não será visível para outros usuários
através do site, mas terceiros ainda pode ser capaz de acessar esses
fundamentos, na medida em que eles foram exibidos e mantidas por eles em
seus respectivos dispositivos. Todas as submissões, seja removido ou não,
será retido pela Companhia e estão sujeitas a nossa política de retenção de
dados. Mesmo se você remover o seu envio a partir do site, você concorda
que nossa licença para suas submissões continuará conforme especificado
nestes termos.
Você não pode iniciar quaisquer trabalhos, que consistem em: a promoção da
ou a incitação ao ódio contra grupos com base na raça ou origem étnica,
religião, deficiência, sexo, idade, condição de veterano, orientação sexual ou
identidade de gênero; pornografia ou pedofilia materiais; ameaças diretas ou
veladas contra qualquer pessoa ou grupo ou conteúdo que seja de outra
forma prejudicial, abusivo, ofensivo, agressivo, tortuoso ou censurável;
invasão de privacidade ou divulgação das informações pessoais de qualquer
pessoa, incluindo números de cartões de crédito, números de segurança
social e números de carteira de motorista; violação de qualquer direito de
publicidade; personificação de outras pessoas de uma maneira destinada a

enganar ou confundir; utilizar para fins ilegais ou para a promoção de
atividades perigosas e ilegais; spam ou solicitações; ataques pessoais,
calúnia ou difamação; obscenidade ou vulgaridade; solicitações ou
propaganda de negócio; implicação de que quaisquer declarações feitas são
endossadas por nós; conteúdo que você quer saber ou deve saber é falsa,
enganosa ou enganosas, ou deturpa ou engana os outros como a fonte,
exatidão, integridade ou completude; violação de qualquer propriedade
intelectual ou direitos de propriedade; transmissão de qualquer restrição,
informações confidenciais ou proprietárias de qualquer indivíduo ou entidade;
ou transmissão de conteúdo proibido sob qualquer lei, norma ou ordem
judicial, ou proibida como resultado de qualquer emprego, obrigação ou
relação jurídica contratual ou outro.
Nós podemos remover suas submissões. Não temos nenhuma obrigação de
pré-selecionar ou monitorar as apresentações. Nós também não pode
garantir que quaisquer submissões serão precisos ou de acordo com estes
termos de serviço. Nós podemos, a nosso critério e sem aviso prévio, editar,
apagar ou mover as apresentações ou quaisquer informações transmitidas de
ou para sua conta. Podemos fazer isso a qualquer momento e por qualquer
motivo. Se nós fornecemos um aviso indicando que nós analisamos qualquer
submissão, isso não significa que temos verificado as informações nessas
apresentações.
Use, não abuse. Com a condição de que você cumpra com estes termos de
serviço, nós conceder-lhe o direito de acessar e usar o site. Você não pode
acessar o site através de raspagem, spidering, rastejando ou outra tecnologia
ou software usado para acessar dados.
Infligir nenhum dano digital. Ao utilizar o site, você concorda em não:
restringir ou interferir com a utilização de qualquer usuário do site; coletar
endereços de e-mail ou outras informações de contato dos usuários sem seu
consentimento prévio para fins de envio de spam ou enviar spam, correntes
ou outras mensagens semelhantes a outros usuários; engenharia reversa,
descompilar, desmontar "frame" ou "espelho" de qualquer parte do site;
utilizar qualquer robô, spider, pesquisa site / aplicativo de recuperação, ou
outro processo manual ou dispositivo automático ou ferramenta de extração,
a fim de acessar, monitorar, cópia, uso, transferência, índice, raspar, a mina
de dados, interação, sobrecarga ou de qualquer forma reproduzir ou burlar a
estrutura ou apresentação de navegação do site; fazer upload ou transmitir
qualquer apresentação que contém ou incorpora um vírus software, sem fim,
cancelbot, cavalo de Tróia ou outro prejudicial, contaminando ou
característica destrutiva, código de computador, arquivo ou programa ou de
outra forma viola as restrições sobre esses envios estabelecidas nos termos
de serviço; ou violar qualquer lei, norma, regulamento ou ordem de qualquer
tribunal.
Quais as regras aplicáveis à apresentação MATERIAL NO SITE?
Sem marxistas aqui. Nós possuímos o site, incluindo quaisquer modificações
ou trabalhos derivados, desde que nossos usuários são donos de suas

submissões. Todos estes são protegidos por copyright e outras leis de
propriedade intelectual nos Estados Unidos e internacionalmente. Ao acessar
ou utilizar o site, você não adquire quaisquer direitos de propriedade sobre ou
qualquer de nossas propriedades intelectuais. A menos que expressamente
conceder direitos a você nestes termos de serviço, que detêm todos os
direitos de nosso site e componentes do site.
DIREITOS AUTORAIS
Nosso autor. Nós possuímos o site, incluindo quaisquer modificações ou
trabalhos derivados, desde que nossos usuários são donos de suas
submissões. Todos estes são protegidos por copyright e outras leis de
propriedade intelectual nos Estados Unidos e internacionalmente. Ao acessar
ou utilizar o site, você não adquire quaisquer direitos de propriedade sobre ou
qualquer de nossas propriedades intelectuais. A menos que expressamente
conceder direitos a você nestes termos de serviço, que detêm todos os
direitos de nosso site e componentes do site.
Como notificar-nos se você acredita que seus direitos autorais foram violados
no site. Se você acredita que qualquer material no nosso site infringe seus
direitos autorais, você pode solicitar a remoção desses materiais a partir do
site, fornecendo-nos as seguintes informações:
Se você acredita que qualquer material no nosso site infringe seus direitos
autorais, você pode solicitar a remoção desses materiais a partir do site,
fornecendo-nos as seguintes informações:
Identificação do trabalho com direitos autorais que você acredita ter sido
violado. Por favor, descreva o trabalho, e sempre que possível, incluir uma
cópia ou a localização (por exemplo, a URL) de uma versão autorizada do
trabalho.
Identificação do material que você acredita ser violado e sua localização. Por
favor, descreva o material, e nos fornecer a sua URL ou qualquer outra
informação pertinente que nos permita localizar o material.
Seu nome, endereço, número de telefone e endereço de email.
Uma declaração de que você tem uma crença de boa fé que a queixa de uso
dos materiais não é autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu
agente ou a lei.
Uma declaração de que as informações que você forneceu é exata, e que
indica que "sob pena de perjúrio," você é o proprietário dos direitos autorais
ou está autorizado a agir em nome do proprietário dos direitos autorais.
A assinatura ou o equivalente eletrônico do detentor do copyright ou
representante autorizado. Você pode nos fornecer tal notificação em
legal@wework.com.
Você pode nos fornecer tal notificação em legal@wework.com. Quando
recebemos uma contra-notificação, poderemos reintegrar o material em
questão.
CONFIAR EM ANÚNCIOS avais e DEPOIMENTOS
Depoimentos de usuários. De tempos em tempos, nós também pode publicar
em nossos depoimentos site por usuários, relacionadas com as suas

experiências com o site. Estes depoimentos são suas "opiniões subjetivas" e
representam os resultados individuais. Nós nem confirmá-las nem afirmam
que eles são resultados típicos que os outros vão geralmente alcançar.
Nenhum desses depoimentos foram roteirizado por nós ou, a nosso
conhecimento, terceiros. Nós publicamos esses depoimentos na íntegra,
exceto para correção de erros gramaticais ou de digitação. Além disso,
podemos encurtar alguns depoimentos que eles parecem longos ou não
inteiramente relevante para uma audiência geral. Nomes, locais, datas e
outras informações podem ter sido alterados para proteger a privacidade dos
usuários.
Submissões. Todos os outros depoimentos e endossos de qualquer tipo,
formato ou natureza que os usuários postam como parte de suas
apresentações não são verificados por nós. Você deve ser cauteloso quando
se depender deles e você deve assumir os resultados aí descritos não são
típicos.
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
Não temos responsabilidade por ações de nossos usuários. Nós não
controlamos e não somos responsáveis pelas ações dos usuários dentro ou
fora do site. Nós também não fazemos e não têm nenhuma obrigação de
selecionar, editar ou rever submissões. Você deve estar ciente de que outros
usuários podem não ser quem dizem ser. Nós não executar verificações de
antecedentes sobre nossos usuários, nem garantimos que os perfis dos
nossos usuários são precisos. Submissões do usuário pode ser enganador,
enganosa, ou errónea, e você reconhece e concorda que qualquer uso por
você de qualquer apresentação é em seu próprio risco. Nós não endossamos,
suporte ou verificar os fatos, opiniões ou recomendações de nossos usuários.
Não temos responsabilidade por sites de terceiros. O website ou serviços
podem conter links para sites de terceiros ou produtos ou serviços de outros
fornecedores que podem oferecer-lhe a capacidade de fazer o download ou
acesso software, conteúdos ou serviços. O site também podem exibir
anúncios de terceiros e links para os sites de tais anunciantes. Nós não
somos responsáveis pelo conteúdo desses anúncios ou quaisquer links ou
quaisquer produtos, serviços ou outros materiais relacionados com tais
anúncios. Em nenhum caso seremos responsáveis, direta ou indiretamente, a
qualquer pessoa por qualquer dano ou perda relacionada a qualquer uso ou
dependência de qualquer anúncio no site ou quaisquer produtos, serviços ou
outros materiais relacionados com qualquer anúncio.
Erros e omissões. Nós, incluindo nossos diretores, conselheiros, funcionários,
agentes, representantes e afiliados, não estará sujeito a qualquer
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões no site ou para quaisquer
consequências adversas resultantes de sua confiança em qualquer aspecto
do site.
Se algo der errado, não será responsável por certos tipos de danos indiretos.
Em nenhuma hipótese a nós ou nossos diretores, conselheiros, funcionários,

agentes, representantes ou filiais ser em conjunto ou isoladamente
responsabilizada por você ou qualquer terceira parte por danos de qualquer
natureza decorrentes da utilização do site ou de quaisquer submissões. Isso
inclui indiretos, especiais, incidentais, exemplares, punitivos ou danos
conseqüentes, perda de lucros ou prejuízos o tempo perdido ou de boa
vontade, interrupção de negócios ou rapariga de dados, mesmo se avisados
da possibilidade de tais danos, e independentemente da forma de ação , seja
por contrato, danos, responsabilidade civil ou de outra forma.
Renúncia de garantias implícitas Nós, incluindo nossos diretores,
conselheiros, funcionários, agentes, representantes e afiliados, assumem
especificamente quaisquer garantias e representações de qualquer tipo,
expressa ou implícita, com relação ao site, incluindo garantias ou
representações quanto à disponibilidade, operação , desempenho e / ou a
utilização do site, ou quaisquer outros materiais ou acessado através do site,
incluindo quaisquer garantias de comercialização, adequação a uma
finalidade, título, não violação e quaisquer garantias implícitas ou indenização
decorrente de curso da negociação ou curso de execução.
INDENIZAÇÃO
Você concorda em nos isentar. Você concorda em indenizar e isentar a nós,
nossos diretores, conselheiros, funcionários, agentes, representantes e
afiliados, e os nossos provedores de terceiros, de taxas de quaisquer
reivindicações, danos, perdas, custos razoáveis de advogados ou outras
despesas que resultem direta ou indiretamente de ou de sua violação dos
termos de serviço, o seu uso do site, ou qualquer informação, conteúdo ou
materiais contidos, exibido ou disponível no mesmo, por você ou qualquer
outra pessoa acessando-os sob seus métodos de acesso autorizados, a
violação dos os direitos de terceiros ou suas submissões.
Você concorda em cooperar com a gente. De tempos em tempos, poderemos
investigar quaisquer violações reais, supostas ou potenciais de estes termos
de serviço. Você concorda em cooperar plenamente em qualquer uma
dessas perguntas. Você renuncia a todos e quaisquer direitos contra nós,
nossos diretores, conselheiros, funcionários, agentes, representantes e
afiliados, e concorda em mantê-los inofensivos em relação a quaisquer
reclamações relacionadas a qualquer ação tomada por nós como parte de
nossa investigação.
OUTRAS QUESTÕES!
Fazer provisões para estes termos de serviço passado, depois de sua conta
for encerrada? As isenções, a limitação das disposições de responsabilidade,
isenção de indenização e nestes termos de serviço vai continuar para além
de qualquer encerramento de sua conta.
Qual a lei que rege estes termos de serviço? Onde vai disputas ser ouvido?
Estes termos de serviço será regido e interpretado de acordo com as leis do
Estado do Rio de Janeiro, sem dar efeito aos seus princípios ou regras de

conflito de leis. Em conexão com qualquer litígio relativo a estes termos de
serviço, cada parte consente com a jurisdição exclusiva dos tribunais
localizados no Estado do Rio de Janeiro e nos tribunais federais deste País.
A única exceção a frase anterior é que vamos ser autorizados a aplicar
medidas cautelares em qualquer jurisdição.
Isenção de ação de classe. Qualquer procedimento para resolver ou litigar
qualquer litígio em qualquer fórum serão realizadas exclusivamente numa
base individual. Nem você nem vamos procurar ter qualquer disputa ouvido
como uma ação de classe ou em qualquer outro processo em que qualquer
partido ou atos propõe a agir de uma capacidade representativa. Sem
processo será combinada com outra, sem o prévio consentimento escrito de
todas as partes a todos os processos afetados.
E se alguns desses termos de serviço não são aplicáveis? Se qualquer
disposição destes termos de serviço for considerada inexistente, então essa
disposição deve ser interpretada tanto por modificá-lo para o mínimo
necessário para torná-lo executável (se permitido por lei) ou
desconsiderando-o (se não). Se uma disposição for modificado ou
desconsiderado, de acordo com este parágrafo, o resto da estes termos de
serviço é manter-se em vigor como está escrito, e da disposição é
permanecer como está escrito em quaisquer outros do que aqueles em que a
prestação é realizada circunstâncias não pode ser imposta.
Os terceiros podem ter seus próprios termos de serviço. Alguns dos serviços
disponíveis através do site são fornecidos por terceiros. Estes terceiros
podem ter seus próprios termos e restrições. Todas e quaisquer termos e
restrições adicionais se aplicam ao seu acesso e utilização dos serviços
aplicáveis. Se eles estão em conflito com estes termos de serviço, os termos
e restrições adicionais irá controlar com relação a tais serviços.
Como você pode nos avisar? Se você tiver quaisquer perguntas relativas a
estes termos de serviço, por favor contate: atendimento@wecompany.com.br

