Termo de Privacidade e Condições Gerais de uso do site do CPB
Estes Termos e Condições Gerais aplicam-se ao uso das ferramentas disponíveis no site
dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens São Paulo 2017, incluindo os serviços de
disponibilização de conteúdo, ferramenta de busca do conteúdo do site, busca de
resultados, atletas medalhistas e/ou de qualquer outro dado. Qualquer pessoa, doravante
nominada Usuário, que pretenda utilizar as ferramentas, bem como as informações
disponibilizadas no www.saopaulo2017.com deverá aceitar, sem limitação ou
qualificação, os termos e condições da presente Política de Privacidade e Termo de Uso.
A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É
ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO SITE E SUAS
FERRAMENTAS
O usuário deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas as condições
estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de uso, assim como nos demais
documentos incorporados aos mesmos por referência, antes de seu cadastro.
Objeto
01 - Os serviços objeto dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso consistem em
disponibilizar informações sobre o Parapan de Jovens bem como um espaço para que se
anuncie tudo relacionado à competição.
Modificações dos Termos e Condições Gerais
01 – A organização da competição e o CPB poderão alterar, a qualquer tempo, estes
Termos e Condições Gerais, visando sua aprimoração e melhoria do portal. Os novos
Termos e Condições entrarão em vigor 10 dias após publicados no site. No prazo de 5
(cinco) dias contados a partir da publicação das modificações, o Usuário deverá
comunicar-se por e-mail (imp@cpb.org.br), caso não concorde com os termos alterados.
Nesse caso, o vínculo contratual deixará de existir, desde que não haja contas ou dívidas
em aberto. Não havendo manifestação no prazo estipulado, entender-se-á que o Usuário
aceitou tacitamente os novos Termos e Condições e o contrato continuará vinculando as
partes.
Proteção à Propriedade Intelectual
01 - Marcas: As marcas, nomes, marcas de serviços, desenhos e logotipos (conjunto que
se entende como Marcas), que aparecem e estão dispostos no Site são marcas
registradas e não registradas do CPB e do Parapan de Jovens.
02 - O Usuário concorda em não se referir publicamente ou atribuir qualquer
informação ao CPB e ao Parapan de Jovens em qualquer mídia pública para fins de
publicidade (isto é press releases, web sites etc…), propaganda ou promoção, ou ainda
para informar e influenciar qualquer terceiro, e o Usuário não irá usar ou reproduzir
para qualquer propósito, direta ou indiretamente a marca do CPB e do Parapan de
Jovens, ou mencionar qualquer tipo de endosso, ou qualquer grau de relacionamento
com ao CPB e ao Parapan de Jovens.

Falhas no Sistema
01 - O CPB envidará esforços para manter o website atualizado, completo e preciso,
mas não se responsabilizará por eventuais danos decorrentes da indisponibilidade, erro
de funcionamento, fraudes e divergência de informações provocadas por terceiros,
constituindo se caso fortuito ou de força maior, deste modo cabe ao Usuário tomar todas
as medidas protetivas para a segurança de seu equipamento eletrônico.
02 - O CPB não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda no equipamento
do Usuário causada por falhas no site, no servidor ou na internet. O CPB também não
será responsável por qualquer vírus que possa atacar o equipamento do Usuário em
decorrência do acesso, utilização ou navegação no site na internet ou como
consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou áudio contidos no
mesmo. Os Usuários não poderão atribuir ao CPB nenhuma responsabilidade nem
exigir o pagamento por lucro cessante em virtude de prejuízos resultantes de
dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou na internet. O CPB não garante o acesso
e uso contínuo ou sem interrupções de seu site. Eventualmente, o sistema poderá não
estar disponível por motivos técnicos ou falhas da internet, ou por qualquer outra
circunstância alheia ao CPB.
Propriedade Intelectual e links
01 - O uso comercial da expressão “CPB” como marca, nome empresarial ou nome de
domínio, bem como os conteúdos das telas relativas as informações do CPB assim
como os programas, bancos de dados, redes, arquivos que permitem que o Usuário
acesse o conteúdo fornecido é de propriedade do CPB estão protegidos pelas leis e
tratados nacionais e internacionais de direito. O uso indevido e a reprodução total ou
parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo a autorização expressa do CPB.
02 - O site pode linkar outros sites da rede, o que não significa que esses sites sejam de
propriedade ou operados pelo CPB. Não possuindo controle sobre esses sites, o CPB
NÃO será responsável pelos conteúdos, práticas e serviços ofertados nos mesmos. A
presença de links para outros sites não implica relação de sociedade, de supervisão, de
cumplicidade ou solidariedade do CPB para com esses sites e seus conteúdos.
Privacidade da Informação
01 - Toda informação ou dados contidos no site do CPB é armazenada em servidores ou
meios magnéticos de alta segurança. O CPB tomará todas as medidas possíveis para
manter a segurança descrita nesta cláusula, porém não responderá por prejuízo que
possa ser derivado da violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as
redes públicas ou a internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as
informações de Usuários.
02 - Durante o uso normal do site, o Usuário não fornecerá dados pessoais para consulta
de informações institucionais, produtos ou serviços, mas deverá obrigatoriamente
informar seus dados como nome e sobrenome, e-mail e telefone para a utilização do email contato@cpb.org.br para que a equipe responsável possa entrar em contato e
esclarecer as devidas dúvidas ou demais informações.

03 - Os comentários enviados pelos Usuários nas páginas do CPB no FACEBOOK
(www.facebook.com/ComiteParalimpico) e TWITTER (twitter.com/cpboficial), sobre
novidades, serviços e dúvidas serão direcionadas a equipe de comunicação, com
finalidade de prestar as informações necessárias.
04 - O CPB não impede o Usuário de acessar o website e páginas em redes sociais, nem
bloqueia ou deleta os comentários, desde que o Usuário não utilize linguagem
inapropriada, infame e que ofenda emotivamente a imagem da empresa, funcionários,
atletas, confederações, Usuários, bem como que remetam a URLs, endereços de e-mail
ou outro material publicitário de terceiros, sem prejuízo da aplicação das medidas
cabíveis na espécie e a responsabilidade de seus autores por todos os danos causados.
05 - São canais de comunicação oficiais do Comitê Paralímpico Brasileiro:
a) O endereço eletrônico: contato@cpb.org.br
b) O telefone: +55 61 3131-3030
c) Demais meios de comunicação expostos acima.

