
TERMO DE USO DE APLICATIVO 

 

1. ACEITAÇÃO  

Este “Termo de Uso de Aplicativo” rege o uso da experiência “Guardiões da Galáxia Vol. 2” dentro 

do aplicativo “Disney Scan” disponibilizado gratuitamente pela Mondelez Brasil Ltda., pessoa 

jurídica de direito privado com sede em Presidente Kennedy, 2511, Bairro Água Verde, Curitiba, 

Paraná, Brazil, CEP n. 80610-010, CNPJ n. 33.033.028/0001-84 Mdlz Brasil, em parceria com a 

The Walt Disney Company Brasil, coletivamente designadas aqui como “Criadoras”, seja para 

dispositivos móveis (Android e IOS), servidores, computadores pessoais (desktops) ou serviços 

web. 

Esse aplicativo é recomendado para maiores de  13 (treze) anos, porém o uso é livre para 

pessoas de todos os gêneros e idades. No caso de menores de 18 (dezoito) e outras pessoas 

que necessitem de representação na forma da lei, devem estar devidamente representados ou 

assistidos, conforme o caso, por seus pais ou responsáveis legais, os quais deverão fazer a 

leitura e aceitação destes “Termo de Uso de Aplicativo”, bem como assitir ao Usuário menor, 

responsabilizando-se integralmente por este e por seus atos. 

Se você não concordar com estes termos não use este aplicativo. O aceite deste “Termo de Uso 

de Aplicativo implica reconhecimento de seu conteúdo e aceitação de suas condições.  

Reforçamos que se você, Usuário, for menor de idade ou declarado incapaz em quaisquer 

aspectos, precisará da permissão de seus pais ou responsáveis que também deverão concordar 

com estes mesmos termos e condições.  

2. DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Este aplicativo foi desenvolvido para tornar a experiência da Páscoa 2.018 mais interativa, 

porém, seu uso não está vinculado a este período ou à compra de qualquer produto. 

A utilização do aplicativo deve ser feita sempre com a supervisão do representante legal 

responsável em caso de Usuário  menor.  

O aplicativo pode ter interface com a rede social “Facebook”, sendo que a utilização desta 

interface está sujeita aos Termos de Uso da mesma, principalmente no que se refere a idade. 

Para mais informações, acesse: https://pt-br.facebook.com/policies. 

As Craidoras não são fornecedoras de tecnologia e/ou serviços de internet/dados móveis, de 

modo que não se responsabilizam pelo desempenho desses serviços. 

As Criadoras não foram remuneradas pela disponibilização deste aplicativo e nem auferem 

qualquer quantia/lucro pela utilização do mesmo. 

3. LICENÇA LIMITADA  

O Usuário, ao aceitar estes “Termos de Uso do Aplicativo”, recebe uma licença limitada, não 

transferível, não exclusiva, livre de royalties e revogável para baixar, instalar, executar e utilizar 

este aplicativo em seu dispositivo. O Usuário reconhece e concorda que as Criadoras concedem 

ao Usuário uma licença  para uso e desta forma não lhe transfere os direitos sobre o produto. O 

aplicativo deverá ser utilizado por você, Usuário. A venda, transferência, modificação, engenharia 



reversa ou distribuição bem como a cópia de textos, imagens ou quaisquer partes nele contido é 

expressamente proibida.  

4. ALTERAÇÕES, MODIFICAÇÕES E RESCISÃO  

As Criadoras reservam-se o direito de, a qualquer tempo, modificar estes termos seja incluindo, 

removendo ou alterando quaisquer de suas cláusulas. Tais modificações terão efeito imediato. 

Após publicadas tais alterações, ao continuar com o uso do aplicativo você terá aceitado e 

concordado em cumprir os termos modificados. As Criadoras podem, de tempos em tempos, 

modificar ou descontinuar (temporária ou permanentemente) a distribuição ou a atualização 

deste aplicativo. As Criadoras não são obrigadas a fornecer nenhum serviço de suporte para este 

aplicativo. O Usuário não poderá responsabilizar as Criadoras, a Webnow, nem seus diretores, 

executivos, funcionários, afiliados, agentes, contratados ou licenciadores por quaisquer 

modificações, suspensões ou descontinuidade do aplicativo.  

5. CONSENTIMENTO PARA COLETA E USO DE DADOS  

As criadoras podem coletar e usar dados técnicos de seu dispositivo tais como especificações, 

configurações, versões de sistema operacional, tipo de conexão à internet e afins, para usos 

internos ou externos.  

Os materiais criados com este aplicativo e enviados as Criadoras por meio de redes sociais 

também poderão ser utilizados pelas Criadoras. A publicação das imagens entre as partes serão 

regidos e interpretados de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil. O Usuário 

concorda expressamente em submeter-se à competência única e exclusiva dos tribunais 

brasileiros e, em especial, ao Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer questões oriundas deste instrumento. 

6. ISENÇÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE  

Este aplicativo estará em contínuo desenvolvimento e pode conter erros e, por isso, o uso é 

fornecido "no estado em que se encontra" e sob risco do Usuário final.  

Na extensão máxima permitida pela legislação aplicável as Criadoras e seus fornecedores 

isentam-se de quaisquer garantias e condições expressas ou implícitas incluindo, sem limitação, 

garantias de comercialização, adequação a um propósito específico, titularidade e não violação 

no que diz respeito ao aplicativo e qualquer um de seus componentes ou ainda à prestação ou 

não de serviços de suporte.  

As  Criadoras não garantem que a operação deste aplicativo seja contínua e sem defeitos. Exceto 

pelo estabelecido neste documento não há outras garantias, condições ou promessas aos 

aplicativos, expressas ou implícitas, e todas essas garantias, condições e promessas podem ser 

excluídas de acordo com o que é permitido por lei sem prejuízo às Criadoras, a Webnow e seus 

colaboradores.  

As Criadoras não garantem, declaram ou asseguram que o uso deste aplicativo será ininterrupto 

ou livre de erros e, ao aceitar estes “Terrmos de Uso do aplicativo”, o Usuário e/ou seu 

representante legal concordam que poderão remover por períodos indefinidos ou cancelar este 

aplicativo a qualquer momento sem que você seja avisado.  



As Criadoras não garantem, declaram nem asseguram que este aplicativo esteja livre de perda, 

interrupção, ataque, vírus, interferência, pirataria ou outra invasão de segurança e isentam-se de 

qualquer responsabilidade em relação à essas questões.  

O Usuário é responsável pelo backup do seu próprio dispositivo.  

As Criadoras se eximem de toda e qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de 

qualquer natureza que possam decorrer do acesso, interceptação, eliminação, alteração, 

modificação ou manipulação, por terceiros não autorizados, dos dados do Usuário durante a 

utilização do aplicativo. 

A utilização deste aplicativo deve ser feita em ambiente seguro, longe de vias públicas. 

Em hipótese alguma as Criadoras, bem como seus diretores, executivos, funcionários, afiliadas, 

agentes, contratados ou licenciadores responsabilizar-se-ão por perdas ou danos causados pelo 

uso do aplicativo, seja por mau uso do aparelho seja por uso em vias públicas ou mesmo por 

problemas de software causados pelo excesso de arquivos e informações. 

Os conteúdos transimitido pelo aplicativo é de proprieade/licença exclusiva das Criadoras. 

O Usuário declara ter lido, estar ciente e de pleno acordo com o conteúdo e condições deste 

Termo. 

 


