TERMO DE CONDIÇÕES E USO
ARGOS CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA ESTABELECE O PRESENTE
TERMO DE USO PARA OS USUÁRIOS CONFORME AS CONDIÇÕES ABAIXO
DESCRITAS:
1. O Site Iara Kílaris oferece um serviço de Sala de Imprensa, através da disponibilização de
matérias e acervo de fotos para download (cópias) "on line", onde o USUÁRIO encontrará o
material necessário para utilização em seus meios de comunicações.
2. O Site Iara Kílaris a qualquer momento e a seu exclusivo critério poderá estar modificando a
configuração do seu "site", podendo também eliminar ou modificar quaisquer conteúdos de seu
banco de dados, os serviços disponíveis no "site" e regulamentos e contratos disponibilizados
para os USUÁRIOS.
3. A prestação de serviços pelo Site Iara Kílaris é gratuita, sendo que seus USUÁRIOS deverão
respeitar como de praxe nos meios de comunicação a autoria das fotos e a fonte publicadora do
conteúdo, que estão devidamente publicadas nesta seção do site.
4. O Site Iara Kílaris declara que o conteúdo, a aparência, a organização e a estrutura não
infringem qualquer lei ou norma a qual esteja subordinada, ou qualquer contrato, documento ou
acordo da qual faz parte.
5. É vedado ao USUÁRIO modificar o conteúdo descrito, de forma que altere o sentido
descritivo da matéria, bem como transferir ou vender quaisquer informações contidas.
6. O Site Iara Kílaris não fornecerá garantia ao USUÁRIO em quaisquer hipóteses, incluindo
em casos de erros nos serviços, nos conteúdos e no funcionamento do site.
7. Caso ocorra algum erro no funcionamento, o Site Iara Kílaris se obriga a corrigir durante o
período que for necessário para a manutenção.
8. Os USUÁRIOS deverão respeitar as leis e tratados relativos a propriedade intelectual e
demais legislação aplicável quanto ao conteúdo, sem limitação, textos, programas de
computador, sons, fotografias e outros materiais disponíveis no Site Iara Kílaris. Dessa forma,
tratando tal produto ou serviço, resultado como qualquer outro material protegido pela
legislação autoral e não poderá, em hipótese alguma, exercer ou requerer o exercício de
qualquer titularidade sobre o mesmo.
9. É vedado ao USUÁRIO fazer a distribuição de cópias do Site Iara Kílaris, bem como:
qualquer forma de utilização de trechos; a técnica de engenharia reversa no desenvolvimento ou
criação de outros trabalhos; qualquer forma de se analisar a sua constituição; a disponibilização
do acesso pela Internet em qualquer endereço que não inicie pelo endereço eletrônico do Site
Iara Kílaris (www.iiara.com.br e www.iarakilaris.com.br); e a divulgação de arquivos não
autorizados.
10.O Site Iara Kílaris possui uma Política de Privacidade que se obriga a evidar seus melhores
esforços para manter em confidencialidade todo e qualquer dado pessoal do USUÁRIO que
tenha se registrado no "portal".
11. As partes elegem o foro da Comarca de Americana, Estado de São Paulo, como competente
para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste TERMO DE USO, independentemente
de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

