Termos de utilização do site da Campanha 100 Million
Quem somos?
Somos a campanha 100 Million, que está sediada na Fundação para Crianças Kailash Satyarthi (KSCFUS). A KSCF é uma organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos. Trabalhamos em todo o
mundo, com escritórios e membros de equipa na Índia, nos Estados Unidos e no Reino Unido.
O escritório principal da campanha 100 Million está sediado no Reino Unido, com sede legal na KSCF-US
(número de registo no Reino Unido BR019642).
4.11 The Pill Box
115 Coventry Road
London
E2 6GG
O termo '100 Million', 'KSCF-US' ou 'nós' refere-se ao proprietário do site; o termo 'consigo' refere-se ao
utilizador ou visualizador do nosso site.
O uso deste site e qualquer litígio decorrente do uso do site está sujeito às leis da Inglaterra, Irlanda do
Norte, Escócia e País de Gales.
Condições de Utilização
Se continuar a navegar e a usar este site, concorda em cumprir e ficar vinculado aos seguintes termos e
condições de utilização, que, juntamente com a nossa política de privacidade, regem a relação da 100
Million consigo no que diz respeito a este site. Se não concorda com alguma parte desses termos e
condições, por favor não use o nosso site.
O uso deste site está sujeito aos seguintes termos de utilização:
Conteúdo e uso permitido
•

O conteúdo das páginas deste site é apenas para sua informação e uso geral. Está sujeito a alteração
sem aviso prévio.

•

Nem nós nem terceiros fornecemos qualquer garantia quanto à precisão, oportunidade, desempenho,
integralidade ou adequação das informações e materiais encontrados ou oferecidos neste site para
qualquer finalidade específica. O utilizador reconhece que tais informações e materiais podem conter
imprecisões ou erros e declinamos expressamente qualquer responsabilidade por tais imprecisões ou
erros dentro do limite máximo permitido pela lei.

•

O uso de quaisquer informações ou materiais deste site é feito por sua conta e risco, e isentamo-nos
de qualquer responsabilidade. É sua responsabilidade assegurar que quaisquer produtos, serviços ou
informações disponíveis através deste site respondam às suas necessidades específicas.

•

Somos o proprietário ou o titular da licença de todos os direitos de propriedade intelectual no nosso
site e no material nele publicado. Estes materiais estão protegidos por leis e acordos de direitos de
autor em todo o mundo. Todos os direitos reservados. Este material inclui, mas não está limitado ao,
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design, configuração, aspeto e elementos gráficos.
•

Em nenhuma circunstância pode usar elementos gráficos, marcas comerciais, logótipos, designs,
imagens ou fotografias do site, exceto com o nosso consentimento prévio por escrito. Envie o seu
pedido para a utilização desse conteúdo para dco@100million.org

•

Todas as marcas reproduzidas neste site que não sejam propriedade de, ou licenciadas pelo
operador, são referenciadas no site.

•

O uso não autorizado deste site pode dar origem a um pedido de indemnização e/ou constituir um
crime.

Uso de cookies
•
•
•

•

Colocamos cookies no seu dispositivo para ajudar a melhorar este site e sua experiência nele. Alguns
desses cookies são essenciais para o site funcionar e alguns não são essenciais para nos ajudar a
recolher informações para avaliação e melhoramento do site.
Os cookies são recolhidos anonimamente.
Este site usa cookies para:
o monitorizar as preferências de navegação
o que os recursos do site funcionem
o analisar como usa o site para que possamos torná-lo ainda melhor e mais relevante para si
o contar o número de visitantes e observar como os visitantes se movimentam nos sites de
modo a melhorar a forma como os sites funcionam
o nos ajudar a mostrar-lhe anúncios nossos noutros sites como o Facebook.
Os cookies podem ser desativados nas configurações do seu browser.

Registo e criação de perfis
•

Para algumas áreas do site, pode ter que fazer um registo ou criar um perfil para ser usado na
solicitação de algo (por exemplo, um trabalho ou para nos fornecer informações sobre o seu trabalho
de campanha).

•

A conclusão deste processo exige normalmente a criação de uma conta com um nome de utilizador e
uma senha ou outro identificador.

•

Protegeremos a sua privacidade da melhor forma possível, conforme se descreve em detalhe na
nossa política de privacidade, mas deve também concordar em manter essa informação confidencial isto deve ser feito com cuidado pois outras pessoas poderão ter acesso às informações.

•

Concorda em fornecer-nos sempre informações precisas, atuais e completas. Concorda também em
rever, manter, corrigir e atualizar essas informações de forma oportuna, a fim de garantir a sua
exatidão e integralidade, usando os meios permitidos para as informações relevantes ou, quando
conveniente, entrando em contato connosco. Se fornecer (ou nós tivermos motivos para acreditar que
forneceu) qualquer informação que seja imprecisa, não atual ou incompleta para os fins pretendidos,
podemos suspender ou cancelar o seu acesso, inscrição ou participação, para além de exercer todos
os direitos e compensações permitidos por lei.

•

Concorda que todos os usos do identificador criado para si durante um processo de registo ou similar
serão atribuídos a si e legalmente vinculados a si, e podem ser invocados por nós e por terceiros com
quem trabalhamos como sendo um uso feito por si, mesmo se alguém tiver usado o seu identificador.
Isto é feito para garantir que podemos protegê-lo e ao site contra perfis e usos fraudulentos.

Conteúdo gerado pelo utilizador e atividades do site
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•

Pode, por vezes, querer fornecer-nos conteúdo, enviando um vídeo ou informações ou submetendo
comentários num fórum público. Quando fornecer conteúdo:
o Declare e garanta que o conteúdo é:
(a) totalmente um trabalho original seu, ou
(b) que tem todos os direitos, títulos, interesses e licenças necessários para nos enviar esse
conteúdo e disponibilizá-lo para nós e para os outros utilizadores para download, distribuição
e uso dentro destes termos sem (i) violação (por si, por nós, por terceiros, pelos utilizadores
ou por qualquer outra pessoa) de qualquer licença, restrição ou lei aplicável, ou (ii)
consequência potencialmente adversa para nós, para terceiros, para os utilizadores ou para
qualquer outra pessoa que não tenha sido explicitamente declarada no conteúdo. O termo
“consequência adversa”, conforme é aqui utilizado, significa uma restrição que regula o
conteúdo e que poderia ser desencadeada se nós, ou outras pessoas, exercêssemos o direito
sob a licença que nos concede abaixo e que impõe uma obrigação, responsabilidade ou
prejuízo de direitos, sobre nós ou sobre outras pessoas, que não tenha sido explicitamente
declarado por si antes do exercício de um direito.
o Para divulgar uma ação adversa, terá de concordar em colocar explicitamente no aviso de
conteúdo que dele podem resultar ações adversas e que pode ser contatado no endereço de
e-mail do aviso para a obtenção da divulgação completa das licenças aplicáveis e das
restrições aplicáveis ao conteúdo.
o Concede-nos a nós, aos nossos terceiros, e a cada utilizador do site que faz o download do
conteúdo dentro destes Termos, uma licença perpétua, não-exclusiva, internacional, isenta de
royalties, totalmente paga e irrevogável para (i) usar, copiar, distribuir, modificar e criar
trabalhos derivados do conteúdo; (ii) executar ou exibir publicamente, licenciar e distribuir
cópias do conteúdo, conteúdo modificado e trabalhos derivados do conteúdo para permitir
que nós, ou outra pessoa autorizada, cumpra a sua missão beneficente ou governamental,
para promover operações relacionadas e para criar, anunciar, fazer funcionar e gerir o site.

•

Além dos direitos acima mencionados, declara e concorda que podemos manter o conteúdo
indefinidamente e divulgá-lo para qualquer finalidade, incluindo, mas não limitado a:
(c) cumprir um processo legal;
(b) aplicar estes Termos;
(e) responder a reclamações de que um conteúdo viola os direitos de terceiros;
ou (d) sem assumir o dever de o fazer, proteger os direitos, a propriedade ou a segurança pessoal da
100 Million, da KSCF-US, dos seus utilizadores e do público.

•

Concorda em não enviar, publicar ou transmitir através do site qualquer Conteúdo ou qualquer outro
material que seja ou possa parecer ser:
o difamatório, obsceno, invasivo da privacidade de outra pessoa ou de dados protegidos, ou
desonesto;
o que viole os direitos de propriedade intelectual de qualquer pessoa, incluindo qualquer patente,
marca registada, segredo comercial, direito de autor ou direito de publicidade;
o que contenha vírus ou qualquer outro código, arquivo ou programa de computador nocivo criado
para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware do
computador ou do equipamento de telecomunicações; ou
o que viole qualquer licença aplicável, lei ou dever ou disposição contratual ou fiduciário (incluindo
pelo exercício dos direitos que concedeu à Fundação acima mencionada).

•

Quaisquer opiniões, conselhos, declarações, assistência, serviços, ofertas ou informações expressas
ou disponibilizadas por terceiros, incluindo os utilizadores, são da responsabilidade do(s) respetivo(s)
autor(es) ou distribuidor(es) e não da 100 Million ou da KSCF-US.

Links de/para terceiros
•

Periodicamente, este site pode também incluir ligações para outros sites. Essas ligações são
fornecidas para sua comodidade, para lhe fornecer mais informações. Isto não significa que
endossamos o(s) site(s). Não nos responsabilizamos pelo conteúdo do(s) site(s).
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•

Poderá colocar um link na nossa página inicial, desde que o faça de uma forma justa e legal e que
não prejudique a nossa reputação nem tire proveito dela.

•

Não deve criar um link para o nosso site de tal forma que sugira qualquer tipo de associação,
aprovação ou endosso de nossa parte sem um consentimento prévio por escrito.
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