Termo de Responsabilidade
V.2 - 11/07/2014
POR FAVOR, LEIA ESTE ACORDO COM ATENÇÃO; ESTE É UM TERMO VINCULANTE.
Este site (o "Site") é um serviço oferecido pela Bredam Soluções (doravante conhecida como
BREDAM à Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André (doravante conhecida como
E.L.C.V.). Este Termo de Termos de Uso ("Termos de Uso" ou "Termo") descreve os termos e
as condições aplicáveis ao seu acesso e uso deste Site e das informações disponíveis no
mesmo. A BREDAM / E.L.C.V. podem modificar este Termo a qualquer momento mediante a
publicação de Termos de Uso atualizados neste Site. Por meio deste, você concorda que seu
acesso e uso deste Site estarão vinculados por quaisquer alterações destes Termos de Uso.
Para a sua comodidade, a data da última revisão é incluída no topo desta página. A BREDAM
/ E.L.C.V. podem fazer alterações nos serviços descritos neste Site a qualquer momento. A
BREDAM / E.L.C.V. podem interromper ou restringir o uso deste Site por qualquer razão.
SOBRE AS INFORMAÇÕES DESTE SITE.
O Conteúdo (como definido abaixo) disponível neste Site tem o objetivo de servir como
recurso de informação geral e é oferecido exclusivamente “CONFORME É” e “CONFORME
DISPONÍVEL”. Recomenda-se que você confirme as informações contidas neste Termo. A
publicação do Conteúdo deste Site pela BREDAM / E.L.C.V. não deve ser interpretada como
informação final e exata, pois tais informações foram obtidas mediante pesquisa e podem ser
aprimoradas e alteradas mediante apresentação de documentação que comprove que as
informações prestadas podem ser complementadas ou alteradas.
ELIGIBILIDADE.
Ao usar este Site, você declara e garante que (a) todos os registros e outras informações
enviadas, se houver, são verdadeiras e exatas; (b) manterá a veracidade de quaisquer
informações fornecidas; (c) não enviará qualquer informação pessoal se for menor de 18
anos de idade; e (d) seu uso deste Site não violará qualquer lei ou regulamento aplicável.
USO DE MATERIAIS NESTE SITE.
O conteúdo deste Site inclui, entre outros, textos, gráficos, imagens, fotos, ilustrações,
marcas comerciais, nomes comerciais, marcas de serviço, logotipos, informações obtidas
pelos parceiros, apoiadores e demais empresas envolvidas com a
E.L.C.V., e outros
materiais (“Conteúdo”). A titularidade do Conteúdo deste Site corresponde à BREDAM /
E.L.C.V.. A BREDAM / E.L.C.V. permitem a visualização e o uso dos materiais obtidos deste
Site para seu uso pessoal e não-comercial. Exceto quando explicitamente permitido neste
Site, você concorda em não licenciar, vender ou revender quaisquer informações, conteúdo
ou serviços obtidos deste Site. Nenhum gráfico, foto ou outros elementos visuais obtidos
deste Site deve ser usado, copiado ou distribuído separado do texto que o acompanhe, sem a
autorização prévia e explícita por escrito do autor original do material constante do site ou da
E.L.C.V.. Não é permitido usar materiais deste Site exceto quando explicitamente permitido
neste Termo. Em nenhuma hipótese deve haver tentativa de desfiguração, paralisação ou
outra forma de dano a este Site. É proibido copiar “em espelho” (mirror) qualquer Conteúdo
disponível neste Site ou em qualquer outro servidor sem a permissão por escrito da BREDAM
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/ E.L.C.V.. Em caso de compartilhamento, distribuição, criação de trabalhos derivados de ou
transferência de informação derivada deste site citar a fonte da informação.
LINKS PARA ESTE SITE E USO DE MARCAS.
O Site pode conter links para páginas de internet operadas por terceiros. A BREDAM /
E.L.C.V. fornece esses links para outras páginas como conveniência, e o uso das mesmas
corre sob seu próprio risco. As páginas vinculadas não são propriedade da, operadas por ou
estão sob controle da BREDAM / E.L.C.V., e a BREDAM / E.L.C.V. não se responsabiliza pelos
conteúdos disponíveis nas mesmas. Tais links não implicam o endosso de informação ou
material de qualquer outra página de internet por parte da BREDAM / E.L.C.V. e a BREDAM /
E.L.C.V. não assume qualquer responsabilidade em relação a acessos e o uso de tais páginas.
LINKS PARA SITE DA E.L.C.V..
Salvo disposição contrária em um Termo por escrito entre você e a E.L.C.V., você deverá
aderir à política de link da BREDAM / E.L.C.V. como segue: (i) a aparência, posição e outros
aspectos do link não podem prejudicar ou enfraquecer a reputação de nomes, trabalhos e
produções da E.L.C.V., (ii) a aparência, posição e outros atributos do link não podem criar
uma falsa aparência de que uma organização ou entidade é patrocinada por, afiliada à,
endossada por ou de outra forma associada à E.L.C.V., (iii) quando selecionado pelo usuário,
o link deve exibir este Site em tela cheia e não em um “frame” da página vinculada, e (iv) a
E.L.C.V. reserva o direito de revogar a autorização para o link a qualquer momento e a seu
exclusivo critério. O uso ou a deturpação de quaisquer logotipos, designs, imagens, fotos,
slogans, marcas comerciais ou marcas de serviço de parceiros, apoiadores, patrocinadores
das produções, trabalhos e atividades da E.L.C.V. ou da Prefeitura de Santo André em
conjunção com quaisquer links externos não é permitido.
LINKS PARA SITES DE TERCEIROS.
A E.L.C.V., a seu exclusivo critério, pode oferecer links para outras páginas de internet para
sua comodidade ao localizar informações, facilidades e serviços relacionados. Essas páginas
não foram necessariamente revisadas pela BREDAM / E.L.C.V. e são mantidas por terceiros
sobre os quais a BREDAM / E.L.C.V. não exerce qualquer tipo de controle. O uso dessas
páginas corre sob seu próprio risco. Assim, a BREDAM / E.L.C.V. recusa expressamente
qualquer responsabilidade pelo conteúdo, materiais e exatidão das informações e/ou
qualidade das informações ou serviços fornecidos, disponíveis ou divulgados em páginas de
terceiros e não assume qualquer responsabilidade em relação ao acesso e ao uso dessas
páginas vinculadas. Além disso, esses links não implicam endosso da BREDAM / E.L.C.V. em
relação a quaisquer terceiros, quaisquer informações ou materiais nessas páginas, quaisquer
candidato a cargo político identificados em uma página de terceiros ou em qualquer página
de internet, ou a produtos ou serviços oferecidos por terceiros.
MARCAS COMERCIAIS.
A BREDAM NÃO FORNECE DECLARAÇÕES OU GARANTIAS DE QUE O FUNCIONAMENTO DO
SITE SEJA ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DA PRÓPRIA INTERNET. A DISPONIBILIDADE DO SITE, E SUAS INFORMAÇÕES, É DE
PERÍODO MÉDIO AO ANO DE 99,5% DO TEMPO.
ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEI, A BREDAM NÃO ASSUME QUALQUER
RESPONSABILIDADE BASEADA NO TERMO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA),
________________________________________________________________
Chácara Pignatari - Avenida Utinga, 136
Bairro Santa Terezinha - Santo André – SP – Cep 09220-610
11 4997.2155 / 4997.1167 – contato@elcv.art.br - www.elcv.art.br

RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DE OUTRO MODO, E NÃO SE RESPONSABILIZA POR
QUALQUER PERDA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, DANOS INDIRETOS, ACIDENTAIS,
CONSEQUENCIAIS OU ESPECIAIS CAUSADOS POR OU DE QUALQUER MANEIRA LIGADOS AO
ACESSO A OU USO DESTE SITE, MESMO QUE A BREDAM TENHA SIDO AVISADA SOBRE A
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
DIREITOS AUTORAIS.
O Site, incluindo todos os textos, gráficos, interfaces visuais, fotos, sons, áudio, vídeo,
trabalhos de arte, recursos interativos, informações e documentação, assim como o design,
estrutura, seleção, coordenação, expressão, aparência e estilo (“look and feel”) e disposição
de quaisquer conteúdos incluídos, salvo disposição contrária, é protegido pelas leis de direitos
autorais do Brasil e internacionais. A E.L.C.V. possui os direitos autorais do Conteúdo deste
Site, de suas produções através da autorização de seus alunos e professores quando do
ingresso na escola e das informações enviadas para a E.L.C.V. por parte dos alunos.
professores e / ou participantes de oficinas, workshops e oficinas da E.L.C.V. e seus
parceiros, como trabalho coletivo e/ou compilação e na seleção, coordenação, organização e
melhoramento do Conteúdo ou das Postagens disponíveis neste Site. Quaisquer programas,
informações ou materiais que possam ser impressos ou baixados disponíveis neste Site e
todos os direitos autorais e know-how relacionados, salvo disposição contrária, são
propriedades da E.L.C.V.. Exceto para seu uso autorizado acima, você não poderá modificar,
reproduzir ou distribuir o Conteúdo, design ou layout deste Site ou seções individuais do
mesmo sem a permissão prévia por escrito da BREDAM / E.L.C.V..
LOCAL.
O Site é operado pela BREDAM em seu escritório no Brasil e hospedado em Data Center
profissional. A BREDAM não garante que o Conteúdo deste Site é disponível ou adequado
para o uso em outros locais. Aqueles que optarem por acessar este Site fora do Brasil o farão
pela sua própria iniciativa e são responsáveis pelo cumprimento das leis locais aplicáveis.
CRIANÇAS.
Este Site não é destinado a crianças abaixo de 11 anos de idade, e a BREDAM / E.L.C.V. não
coleta voluntariamente informações pessoais de crianças menores de 11 anos de idade. Se
você tem menos de 11 anos, por favor, não envie à BREDAM / E.L.C.V. qualquer informação
que permita sua identificação pessoal.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
Ao aceitar com esses termos, você reconhece que a BREDAM / E.L.C.V. pode coletar, usar e
divulgar as suas informações conforme descrito abaixo nos termos de nossa Política de
Privacidade.
A BREDAM / E.L.C.V. está comprometida com os mais rigorosos padrões de segurança e de
proteção à privacidade dos visitantes dos sites da BREDAM e em particular do site da
E.L.C.V., www.elcv.art.br. Nenhum dado / informação pessoal coletado através deste site e
de mensagens a ele enviadas é transferido a terceiras partes.
Informações coletadas automaticamente
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Durante o acesso ao site da BREDAM / E.L.C.V., são enviados aos computadores dos usuários
arquivos conhecidos como cookies. Essa é uma prática comum na Internet. Na BREDAM,
esses arquivos são utilizados apenas para fins estatísticos (aferição de tráfego e de
comportamento da audiência no site). Os cookies enviados pelo site da E.L.C.V. nunca serão
utilizados para identificar um usuário em específico.
Os cookies podem ser excluídos a qualquer momento em que o usuário desejar. Também é
possível navegar pelo site da E.L.C.V. com a opção de armazenamento de cookies
desabilitada. Consulte a seção de ajuda de seu navegador para saber como configurar essas
opções.
Informações cedidas espontaneamente
O site da E.L.C.V. disponibiliza endereços de e-mail para o caso dos usuários desejarem
entrar em contato, solicitar informações específicas ou enviar informações de conteúdo do
site ou para troca simples de informações tais como dúvidas, comentários ou sugestões.
Esses dados serão utilizados apenas para a comunicação da E.L.C.V. com os visitantes e não
são repassados a terceiros. A BREDAM / E.L.C.V. compromete-se a não enviar material
caracterizado como spam.
Segurança da informação
A BREDAM empreende os melhores esforços para aprimorar constantemente os padrões de
segurança de seus sites. No entanto, a empresa exime-se de responsabilidade decorrente de
perda de dados em caso de incidentes cujo controle fuja de nosso alcance.
CONTEÚDO DO USUÁRIO.
Ao enviar uma Postagem ou fornecer qualquer conteúdo em ou por meio deste Site, você
concede pelo presente à BREDAM / E.L.C.V. uma licença internacional, irrevogável, livre de
royalties, não-exclusiva e limitada para reproduzir, usar, adaptar, modificar, publicar,
traduzir, executar publicamente, exibir publicamente, distribuir e criar trabalhos derivados a
partir de tais conteúdos em qualquer formato. Você declara e garante que: (i) você é o
proprietário do conteúdo que posta em ou por meio deste Site ou de outra maneira possui o
direito de conceder a licença aqui descrita, e (ii) a postagem do seu conteúdo em ou por meio
deste Site não violará os direitos de privacidade, direitos de publicidade, direitos autorais,
direitos de Termo ou outros direitos de qualquer pessoa. A BREDAM / E.L.C.V. pode excluir
quaisquer conteúdos por quaisquer razões, incluindo conteúdos que, no julgamento exclusivo
da BREDAM / E.L.C.V., são ofensivos, ilícitos ou violam direitos, prejudicam, ou ameaçam a
segurança de alguma pessoa.
A BREDAM / E.L.C.V. tem o direito de, mas não assume responsabilidade por monitorar este
Site em busca de conteúdos inadequados. Você é o único responsável pelo conteúdo de
quaisquer Postagens feitas por você em ou por meio deste Site, ou mensagens a ele postadas
através dos canais de comunicação oferecidos tais quais endereços de e-mail e telefones.
ENVIO DE INFORMAÇÕES.
É política da BREDAM / E.L.C.V. não aceitar ou considerar idéias, sugestões ou materiais
criativos, incluindo, entre outros, anotações, desenhos, conceitos, comentários, perguntas ou
respostas, técnicas, know-how ou outras informações (doravante denominados “Envios”)
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diferentes daqueles especificamente solicitados. A intenção dessa política é evitar a
possibilidade de futuros mal-entendidos quando projetos desenvolvidos pelos profissionais da
BREDAM / E.L.C.V. parecerem semelhantes a trabalhos criativos de outros. Todos os Envios,
incluindo envios não solicitados e aqueles feitos por solicitação da BREDAM / E.L.C.V., serão
tratados como não-confidenciais e não-proprietários e serão sujeitos à licença concedida no
parágrafo anterior. A BREDAM / E.L.C.V. não se responsabilizará pelo uso ou divulgação de
quaisquer Envios.
Não serão aceitos o envio para a E.L.C.V., através de seus endereços de e-mail e telefone
conteúdos pejorativos, de divulgação de partido ou candidato político ou ainda de campanhas
políticas e afins. Por ser um site de divulgação de trabalhos e produções de professores e
alunos da E.L.C.V. as informações enviadas devem ter relação com a história da E.L.C.V.,
suas produções, trabalhos, cursos e afins.
Envio de informações para atualização, correção ou acréscimo no site da E.L.C.V.
Para qualquer correção, atualização ou acréscimo de informação deverão ser seguidas
regras abaixo descritas por quaisquer pessoas interessadas em contribuir com
informações, veracidade e confiabilidade do conteúdo aqui disponibilizado:
•

•
•

•
•

•
•

•
•

as
as

Serão inseridos na página de "Links E.L.C.V." os Canais dos alunos no You Tube como
forma de divulgar seus trabalhos e a continuidade dos mesmos, mesmo após saírem
da escola. Não serão divulgadas iniciativas ou sites diversos, blogs ou endereços do
Facebook ou Twitter, pessoais ou comerciais de alunos.
Nos perfis dos professores e profissionais que atuam ou atuaram na E.L.C.V. de Santo
André serão divulgados seus endereços no Facebook, Blog, Twitter, Canal no You
Tube, Sites pessoais ou profissionais, e-mails e demais endereços na Internet com o
objetivo de ampliar a informação sobre os profissionais que atuam ou atuaram na
escola permitindo maior conhecimento para avaliação dos mesmos.
Tanto endereços de Canais do You Tube para os alunos, quanto dos demais links para
os professores e profissionais que atuam ou atuaram na E.L.C.V. de Santo André
deverão ser enviados através do e-mail apoio@elcv.art.br com nome completo do
aluno / professor / profissional e em caso de alunos, como acima descrito links de
seus canais no You Tube e com a turma / curso em que participou e o link que deseja
disponibilizar.
Envio de filmes, exercícios, produções e vídeos que não constam das relações deste
web site deverão ser realizados deixando uma cópia do mesmo na secretaria da escola
em sua sede na Chácara Pignatari, Avenida Utinga, 136 - Bairro Santa Terezinha Santo André - SP - Cep 09220-610, durante horário de funcionamento da escola. Os
vídeos entregues deverão conter nome do aluno / pessoa que o entregou, endereço de
e-mail e / ou telefone para contato e turma ou oficina a qual o vídeo foi produzido.
Após a entrega do vídeo na secretaria o prazo para disponibilização do mesmo no web
site da escola e no canal de vídeos no You Tube é de até 20 dias úteis.
Mensagens e informações enviadas sem documentação, vídeos, ou forma de
comprovação da mesma, serão confirmadas com a Direção da E.L.C.V. e caso
necessário com os departamentos da Prefeitura de Santo André onde se encontrarem
as informações pertinentes à confirmação. O prazo para estas confirmações será de
até 30 dias úteis e caso necessário pessoa autorizada da escola entrará em contato
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solicitando mais informações para validação do conteúdo informado. Caso as
informações sejam consideradas inválidas pela coordenação da escola, e caso
necessário um comitê formado pela coordenação da escola, professores e alunos,
comitê este formado sob critérios da coordenação e administração da E.L.C.V.. Após
estes procedimentos um aviso será enviado ao solicitante da informação para seu
conhecimento.
Após serem seguidos os procedimentos acima descritos e com expressa autorização da
direção / coordenação da escola os dados enviados serão inseridos.
----------------------E-MAIL.
Enviar informações por e-mail pode não ser seguro. Por favor, não envie por e-mail qualquer
informação pessoal ou confidencial à BREDAM / E.L.C.V.. Por favor, consulte nossa Política de
Privacidade para detalhes sobre como a BREDAM / E.L.C.V. utiliza a suas informações.
DISPOSIÇÕES GERAIS.
Se qualquer disposição deste Termo tornar-se inválida ou inexeqüível, tal disposição será
anulada e as demais disposições serão cumpridas. Os títulos são apenas para efeitos de
referência e de forma alguma definem, limitam, determinam a interpretação ou descrevem o
âmbito ou extensão da respectiva seção.
A falha da BREDAM / E.L.C.V. em agir com relação a qualquer falha por sua parte ou de
outros em cumprir com estes Termos de Uso não significa renúncia dos direitos da BREDAM /
E.L.C.V. agir em relação a falhas subseqüentes ou similares. Estes Termos de Uso
estabelecem o acordo e entendimento na íntegra entre você e a BREDAM / E.L.C.V. com
respeito ao objeto do Termo. Qualquer solicitação ou reivindicação que você possa ter com
respeito a este Termo deve ser estabelecida dentro de 6 (seis) meses após o surgimento da
reivindicação ou solicitação. Caso contrário, tal reivindicação ou solicitação será ignorada.
VIOLAÇÕES E POLÍTICAS ADICIONAIS.
A BREDAM / E.L.C.V. reserva o direito de recorrer a todas as vias de ação e reparação
disponíveis dentro da lei e equidade em razão de quaisquer violações deste Termo.
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