TERMO E CONDIÇÕES DE USO

Resumo: Este contrato descreve os termos de
uso (os "termos de uso") aplicáveis às
condições de utilização dos serviços oferecidos
pela Fanáticos Criptos, dentro de seus sites.
AVISO
O usuário deve ler e concordar com o
presente termo e com nossa política de
compliance e privacidade antes de utilizar
quaisquer serviços da Fanáticos Criptos.
Ao cadastrar na plataforma, o usuário
estará concordando com todos os termos de
uso, conforme adiante descritos. Antes de
aceitar os presentes termos de uso, certifiquese de que o usuário tenha compreendido e
concordado com seu inteiro teor.

INTRODUÇÃO
Por favor, leia estes termos e condições
cuidadosamente antes de usar os sites operados
pela Fanáticos Criptos, CNPJ 35.609.772/0001-00.
Seu acesso e uso dos serviços estão
condicionados à sua aceitação e conformidade com
estes termos. Estes termos aplicam-se a todos os
visitantes, usuários e outras pessoas que acessam
ou usam os serviços.
Ao acessar ou usar o serviço, você
concorda em ficar vinculado a estes termos. Se você
não concordar com qualquer parte dos termos, não
poderá acessar o serviço.

USO DE CONTAS
Quando você cria uma conta conosco, você
deve nos fornece informações precisas, completas e
atuais em todos os momentos. Não fazer isso constitui
uma violação dos termos, o que pode resultar na
rescisão imediata de sua conta em nosso serviço.
Você é responsável por proteger a conta que
você usa para acessar o serviço e por quaisquer
atividades ou ações sob sua conta, seja sua conta com o
nosso serviço ou um serviço de terceiros.
Você concorda em não divulgar sua conta a
terceiros. Você deve nos notificar imediatamente após
tomar conhecimento de qualquer violação de segurança
ou uso não autorizado de sua conta.
Você está limitado a criar uma conta para si
mesmo. Várias contas não são permitidas. Reservamonos o direito de desativar imediatamente todas as contas
suspeitas de serem criadas pela mesma pessoa, embora
trabalhemos com você para garantir que você mantenha
qualquer moeda que você tenha merecido legitimamente.
Ao se registrar para usar nossos serviços, o
usuário declara e garante que: (a) tem pelo menos 18
anos de idade ou tem capacidade civil para celebrar
contrato de acordo com a lei aplicável; (b) é um
indivíduo, pessoa jurídica ou outra organização com total
capacidade e autoridade legal para celebrar estes
termos;

SEM AUTOMAÇÃO E SEM CONTORNAR
Todo o modelo da Fanáticos Criptos
conta com você, o usuário individual, acessando
diretamente e interagindo com os nossos serviços.
Qualquer tentativa de burlar isso
automatizando qualquer aspecto incluindo, mas
não se limitando a tarefas, jogos, ordens ou
rodadas de faucet será considerada uma violação
destes termos e resultará em rescisão imediata e
confisco de sua conta.
Da mesma forma, quaisquer tentativas
de contornar quaisquer restrições das muralhas
de oferta às quais nos vinculamos, múltiplas
contas para airdrops ou dos jogos que fornecemos
serão consideradas uma violação destes termos e
resultarão na rescisão imediata e na perda de sua
conta.
Ao acessar o serviço, o usuário concorda
que a Fanáticos Criptos terá o direito de investigar
qualquer violação destes termos, determinar
unilateralmente se o usuário violou estes termos e
tomar medidas para aplicar regras relevantes sem
receber seu consentimento ou notificá-lo
previamente.
Exemplos de tais ações incluem, entre outros:
•
•
•

bloquear e / ou encerrar pedidos ou contas
relatar o incidente às autoridades
publicar as alegadas violações e ações que foram tomadas

NENHUMA VPN / PROXY / TOR
Os serviços da Fanáticos Criptos exige que
você acesse nosso site diretamente de seu computador
ou aparelho mobile, especificamente sem o uso de uma
VPN, tor ou qualquer outro serviço que possa obscurecer
sua localização real de nós e de nossos parceiros. A
violação destes termos resultará na rescisão imediata e
na perda de sua conta.
O usuário não pode (i) usar nenhum deep link
("link direto"), page scrap ("raspar página"), "robô"
(robot), "aranha" (spider) ou outro dispositivo automático,
programa, script, algoritmo ou metodologia ou qualquer
processo manual semelhante ou equivalente para
acessar, adquirir, copiar ou monitorar qualquer parte das
propriedades da plataforma ou, de alguma forma,
reproduzir ou contornar a estrutura de navegação ou
apresentação dos serviços para obter ou tentar obter
quaisquer materiais, documentos ou informações através
de qualquer meio não intencionalmente disponibilizado
pelos serviços, (ii) tentar obter acesso não autorizado a
qualquer parte ou recurso da plataforma ou quaisquer
outros sistemas ou redes conectados aos serviços ou a
qualquer servidor da Fanáticos Criptos ou a qualquer um
dos serviços oferecidos nos ou através dos serviços,
através de hacking, senha, "mineração" ou qualquer
outro meio ilegítimo ou proibido, (iii) sondar, verificar ou
testar a vulnerabilidade dos serviços ou de qualquer rede
conectada às plataforma, nem violar as medidas de
segurança ou autenticação nos serviços ou em qualquer
rede conectada aos serviços; (iv) pesquisa reversa,
rastreamento, ou procurar rastrear qualquer informação
sobre qualquer outro usuário ou visitante dos serviços,
(v) realizar qualquer ação que imponha uma carga
excessiva
ou
desproporcionalmente
grande
na
infraestrutura dos sistemas ou redes dos serviços ou da
Fanáticos Criptos ou em quaisquer sistemas ou redes
conectados ao serviços, (vi) usar qualquer dispositivo,
software ou rotina para interferir no funcionamento
adequado dos serviços ou em qualquer transação
realizada nos serviços, ou no uso de outros por parte dos
serviços, (vii) forjar cabeçalhos, personificar uma pessoa,
ou manipular identificadores para disfarçar sua
identidade ou a origem de qualquer mensagem ou
transmissão que o usuário enviar aos serviços, ou (viii)
usar os serviços de maneira ilegal.

ENGENHARIA REVERSA E OUTRAS ATIVIDADES MALICIOSAS

Qualquer tentativa de fazer engenharia
reversa, causar danos ou, de qualquer forma,
interromper ou fazer mau uso dos sites e / ou
serviços da Fanáticos Criptos resultará no
encerramento da conta. Atividades suspeitas
podem ser relatadas às autoridades a nosso
critério.

PROPAGANDAS E LINKS DE TERCEIROS
Ao usar a Fanáticos Criptos, você
concorda em receber publicidade de vários
anunciantes terceirizados. Tentativas de bloquear
ou ignorar a publicidade serão consideradas uma
violação desses termos.
Nossos serviços podem conter links para
sites ou serviços de terceiros que não são de
propriedade ou controlados pela Fanáticos
Criptos.
A Fanáticos Criptos não tem controle e
não assume nenhuma responsabilidade pelo
conteúdo, políticas de privacidade ou práticas de
quaisquer sites ou serviços de terceiros. Você
também reconhece e concorda que a Fanáticos
Criptos não será responsável, direta ou
indiretamente, por qualquer dano ou perda
causada ou supostamente causada por ou em
conexão com o uso ou confiança em qualquer
conteúdo, bens ou serviços disponíveis em ou
através de quaisquer desses sites ou serviços.
Como exemplo, a Fanáticos Criptos não
é responsável pelas conclusões dos offerwalls
que não lhe dão crédito.
É altamente recomendável que você leia
os termos e condições e as políticas de
privacidade de quaisquer sites ou serviços de
terceiros que você visite.

TERMINAÇÃO
Podemos rescindir ou suspender o
acesso aos nossos serviços imediatamente, sem
aviso prévio ou responsabilidade, por qualquer
motivo, incluindo, sem limitação, se você violar os
termos.

Todas as disposições dos termos que,
por sua natureza, sobreviverão à rescisão,
incluindo, sem limitação, disposições sobre
propriedade, isenções de garantia, indenização e
limitações de responsabilidade.
Podemos rescindir ou suspender sua
conta imediatamente, sem aviso prévio ou
responsabilidade, por qualquer motivo, incluindo,
sem limitação, se você violar os termos.

Após a rescisão, o seu direito de usar o
serviço cessará imediatamente e você perderá o
acesso a todas as moedas retidas e ganhas. Se
você deseja encerrar sua conta, você pode
simplesmente interromper o uso dos serviços.
Todas as disposições dos termos, que
por sua natureza devem sobreviver ao término,
sobreviverão à rescisão, incluindo, sem limitação,
disposições de propriedade, isenções de
garantia,
indenização
e
limitações
de
responsabilidade.

LEI APLICÁVEL
Nossa falha em aplicar qualquer direito ou
disposição destes termos não será considerada uma
renúncia a esses direitos. Se qualquer disposição destes
termos for considerada inválida ou inexequível por um
tribunal, as disposições restantes destes termos
permanecerão em vigor. Estes termos constituem o
acordo integral entre nós em relação aos nossos
serviços e substituem quaisquer acordos anteriores que
possamos ter entre nós em relação aos serviços.

No caso de descumprimento, pelo usuário, de
qualquer disposição dos presentes termos de uso, a
Fanáticos Criptos poderá declará-lo resolvido em relação
a esse usuário, independentemente de qualquer aviso,
notificação ou de qualquer outra formalidade,
interrompendo, de imediato, o acesso do usuário à
plataforma, sem prejuízo de quaisquer outros direitos
assegurados à Fanáticos Criptos, por lei ou pelos
presentes termos de uso.
Os presentes termos de uso são regidos pelas
leis da república federativa do brasil e fica eleito o foro
da cidade de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou possa vir a ser, para dirimir quaisquer litígios
ou controvérsias oriundas dos presentes termos de uso.
O usuário reconhece que as peculiaridades de uso da
plataforma e dos serviços nele disponibilizados foram
suficientemente descritas neste termo e que a Fanáticos
Criptos cumpriu devidamente o dever de informação.
Após ler todas as condições que regulam o
uso da plataforma e de seus serviços, o usuário
consente com estes termos de uso e aceita todas as
suas disposições.

ALTERAÇÕES
Reservamo-nos o direito, a nosso exclusivo
critério, de modificar ou substituir estes termos a qualquer
momento.
Ao continuar a acessar ou usar nosso serviço
após essas revisões entrarem em vigor, você concorda em
ficar vinculado aos termos revisados. Se você não concordar
com os novos termos, pare de usar os serviços.
Contate-nos
Se você tiver alguma dúvida sobre estes termos,
entre em contato conosco.

contato@fanaticoscriptos.com

