TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA BEYOU
Última atualização: 08 de março de 2017.

ACEITAÇÃO DOS TERMOS E SERVIÇOS
Seja bem-vindo à BeYou.

Por favor, leia, atentamente, estes Termos e Condições de Uso.
Ao acessar ou utilizar o domínio beyou.com.br, qualquer subdomínio deste website, e
outros serviços hospedados por ou em nome de BeYou, você (usuário) concorda que leu,
entendeu e concorda em cumprir e ficar vinculado por estes Termos e Condições de Uso.
Por favor, leia também nossa Política de Privacidade cuidadosamente para compreender
o que fazemos com as informações pessoais que coletamos como parte de sua interação
com nossos serviços. Estes Termos e Condições, incluindo, sem limitação, a Política de
Privacidade, regulam a utilização dos serviços e constitui um contrato legal entre você
(usuário) e a BeYou, que mantém sua sede situada na Av. Hélio Pellegrino, 26, Ap. 12 Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 04513-100.
Qualquer violação destes Termos e Condições termina imediatamente o seu direito de
utilizar os serviços e todos os direitos e licenças concedidos por estes Termos e
Condições.
Estes Termos e Condições referem-se apenas aos serviços, e não dizem respeito a
quaisquer outros serviços baseados em outros sites ou na Internet de modo geral ou,
incluindo, sem limitação de sites a que qualquer um dos serviços pode ligar.
Estes Termos e Condições poderão ser modificados a qualquer momento, por isso, é
importante que o usuário se mantenha sempre atualizado aos nossos Termos e
Condições, assim como nossa Política de Privacidade.
O usuário pode opor-se aos Termos e Condições propostos pela BeYou, concordando em
deixar de utilizar nossos serviços. Caso seja a vontade do usuário cessar os serviços,
poderá desativar sua conta no site, notificando-nos do seu desejo de fazê-lo em

contato@beyou.com.br, caso em que vamos desativar ou apagar a conta do usuário,
conforme estabelecido na Política de Privacidade da BeYou.
Na medida em que o usuário tiver dúvidas sobre ou reclamações relativas a estes Termos
e Condições, por favor contate-nos em contato@beyou.com.br.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Os serviços disponibilizados pela BeYou não são direcionados para crianças com menos
de 13 anos e adolescentes menores de 18 anos, sem o conhecimento dos pais ou
responsáveis (de acordo com a legislação brasileira vigente). Dessa forma,
conscientemente, não coletamos informações pessoais de crianças com menos de 13
anos e adolescentes menores de 18 anos. Se o usuário estiver abaixo da limitação da
idade legal, não utilize nossos serviços e não forneça nenhuma informação pessoal para
nós. Se o usuário que está realizando o cadastro for pai ou mãe de um filho que estiver
abaixo do limite da idade e tomar consciência de que seu filho forneceu informações
pessoais para a BeYou, entre em contato conosco pelo e-mail contato@beyou.com.br e
o usuário poderá solicitar que seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e/ou
objeção aplicáveis sejam exercidos.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
O uso dos serviços da BeYou não confere ao usuário a propriedade sobre os direitos de
propriedade intelectual de nossos serviços ou sobre o conteúdo que o usuário acessar no
site e/ou blog da BeYou. O usuário não pode usar conteúdos dos serviços da BeYou ao
menos que obtenha autorização da BeYou de tais conteúdo ou que o faça por algum meio
permitido por lei. Estes Termos não conferem ao usuário o direito de usar quaisquer
marcas ou logotipos utilizados nos serviços disponibilizados pela BeYou. Pedimos para o
usuário não remover, ocultar ou alterar quaisquer avisos legais exibidos em ou junto aos
serviços da BeYou.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A BeYou possui sua Política de Privacidade expressa disponível para todos os usuários.
Com a finalidade de transmitir aos seus usuários as informações de registro e demais
dados que o usuário confia a nós, que estão sujeitas ao tratamento referido em tal Política
de Privacidade.
O usuário entende e concorda que o seu uso e a prestação de serviço envolvem a coleta
e utilização de informações e dados sobre o usuário (conforme o definido na Política de
Privacidade aplicável), incluindo a transferência destas informações e dados para outros
territórios, para fins de armazenamento, processamento e utilização pela BeYou, para as
finalidades previstas na Política de Privacidade.
O usuário poderá consultar o documento Política de Privacidade da BeYou, disponível no
link: www.beyou.com.br/privacy
Este documento constitui parte integrante dos Termos e Condições de Uso da BeYou e
deverá ser lido com atenção por todos os usuários antes da aceitação e utilização dos
serviços oferecidos pela BeYou.

CONTA, SENHA E SEGURANÇA DO USUÁRIO
Ao finalizar o processo de registro da conta em nosso site, o usuário deverá escolher sua
identificação e uma senha, passando a ser integralmente responsável por manter a
confidencialidade da identificação e senha, bem como por todas as atividades que
ocorram sob sua senha e/ou identificação.
Desta forma, o usuário concorda em:
•

Notificar imediatamente o suporte da BeYou sobre qualquer uso não autorizado
da senha ou conta do usuário ou qualquer outra quebra de segurança que o
usuário tome conhecimento;

•

Finalizar o acesso de sua conta de usuário ao final de cada sessão e assegurar que
esta não seja acessada por terceiros não autorizados.

A BeYou não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do
descumprimento disposto nesta cláusula por parte do usuário.
A BeYou não admite e concorda com a criação de conta de perfil falsa pelo usuário. O
objetivo da criação da conta de usuário é aproximar o usuário aos serviços que a BeYou
oferece. Portanto, a BeYou não se responsabiliza pelo usuário que criar conta falsa/fake
para qualquer fim.
Incentivamos os usuários que ao encontrar uma possível conta falsa entrem em contato
com o suporte da BeYou para relatar o ocorrido.

CONDUTA DO USUÁRIO
O usuário reconhece e concorda que qualquer informação, dado, texto, software, música,
som, fotografia, imagem, gráfico, vídeo, mensagem ou qualquer outro material ou
conteúdo, seja ele veiculado publicamente ou transmitido privativamente através do
serviço oferecido pela BeYou, será de total responsabilidade da pessoa física ou jurídica
que forneceu originariamente o conteúdo.
Isto significa que cada usuário, e nunca a BeYou, é integralmente responsável por todo e
qualquer conteúdo que seja transmitido a um servidor, exibido, enviado por e-mail ou de
qualquer outra forma disponibilizado através do serviço prestado pela BeYou.
A BeYou não controla o conteúdo disponibilizado através do serviço e, como
consequência, não garante a correção, integridade ou qualidade de tal conteúdo. Ao
utilizar o serviço, o usuário reconhece e concorda que poderá ficar exposto a conteúdo
ofensivo, imoral ou censurável.
Em nenhuma hipótese, a BeYou será responsável por qualquer conteúdo, inclusive, sem
limitação, por qualquer erro ou omissão em qualquer conteúdo, ainda que haja qualquer
perda e dano de qualquer espécie resultante da utilização de qualquer conteúdo ou ainda
por qualquer material enviado, transmitido ou de qualquer outra forma disponibilizado
através do serviço.

É vedado ao usuário utilizar o serviço para:
•

Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer outra forma tornar
disponível qualquer conteúdo que seja ilegal, incluindo, mas não se limitando, que
seja ofensivo à honra, que invada à privacidade de terceiros, que seja ameaçador,
vulgar, obsceno, preconceituoso, racista ou de qualquer forma censurável;

•

Violar direitos de crianças e/ou adolescentes;

•

Assumir a personalidade ou identidade de outra pessoa, física ou jurídica,
incluindo, mas não se limitando, representante da BeYou, líder de grupo de
discussão, guia ou anfitrião, ou ainda declarar-se ou apresentar-se falsamente
como membro de alguma entidade;

•

Forjar cabeçalhos, ou de qualquer outra forma manipular identificadores, a fim
de disfarçar a origem de qualquer conteúdo transmitido através do serviço;

•

Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer outra forma tornar
disponível qualquer conteúdo sem que tenha o direito de fazê-lo de acordo com
a lei, por força de contrato ou de relação de confiança (por exemplo, no caso de
informações internas, exclusivas ou confidenciais recebidas ou divulgadas com
consequência de relação de emprego ou contrato de confidencialidade);

•

Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma tornar
disponível qualquer conteúdo que viole qualquer patente, marca, segredo de
negócio, direito autoral, direitos de propriedade intelectual, ou qualquer outro
direito de terceiro;

•

Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma tornar
disponível qualquer tipo de anúncio, propaganda ou material promocional não
solicitado ou não autorizado pelo serviço, tais como mensagens não solicitadas
ou mensagens enviadas em massa (conhecidos como "junk mail" ou "spam"),
correntes, esquemas de pirâmide ou outras, exceto em áreas que são designadas
para tal fim;

•

Carregar, transmitir, divulgar, exibir, enviar, ou de qualquer forma tornar
disponível qualquer conteúdo que contenha vírus ou qualquer outro código,
arquivo ou programa de computador com o propósito de interromper, destruir

ou limitar a funcionalidade de qualquer software, hardware ou equipamento de
telecomunicações;
•

Interromper o fluxo normal de um diálogo, interferir na utilização e
aproveitamento do serviço por outros usuários, ou de qualquer outra forma
afetar a capacidade de outros usuários efetuarem comunicações ou troca de
mensagens em tempo real;

•

Interferir ou interromper o serviço, as redes ou os servidores conectados ao
serviço, obter ou tentar obter acesso não autorizado a outros sistemas ou redes
de computadores conectados ao serviço ou desobedecer qualquer regra,
procedimento, política ou regulamento de redes ou sistemas conectados ao
serviço, incluindo a utilização de dispositivos, softwares ou similares;

•

Violar, seja intencionalmente ou não, qualquer legislação municipal, estadual,
federal ou internacional que seja integrada ao ordenamento jurídico brasileiro,
ou ainda, que, por qualquer razão legal, deva ser no Brasil aplicada;

•

Vigiar secretamente ou, de qualquer forma, assediar terceiros; e

•

Obter ou armazenar dados pessoais sobre outros usuários, associado ou não às
condutas ilegais tais como as descritas acima.

O usuário reconhece que a BeYou, de maneira geral, não pré-seleciona o conteúdo a ser
disponibilizado através do serviço, mas a BeYou ou seus procuradores reservam-se o
direito de (mas não se obrigam a), à sua própria discrição, rejeitar, recusar ou modificar
a categoria apropriada para a disponibilização de qualquer conteúdo através do serviço.
Sem limitação ao disposto acima, a BeYou e seus procuradores terão o direito de, a seu
exclusivo critério, retirar e remover do serviço qualquer conteúdo que viole os Termos e
Condições de Uso ou que seja censurável por qualquer motivo. O usuário concorda que
deverá pré-avaliar e assumir todos os riscos resultantes da utilização de qualquer
conteúdo, inclusive por confiar que qualquer conteúdo seja correto, completo ou útil.
Cabe ao usuário decidir se irá ou não confiar em qualquer conteúdo criado pela BeYou
ou submetido a BeYou, incluindo, mas não se limitando a, informações disponibilizadas
no serviço.

O usuário entende, reconhece e concorda que a BeYou poderá acessar, preservar,
fornecer ou divulgar a conta, as informações de registro e/ou o conteúdo na forma
determinada pela lei; ou de boa fé e a seu critério, quando acreditar que o acesso, a
preservação, o fornecimento ou a divulgação sejam necessárias para:
•

Cumprir com algum procedimento legal;

•

Fazer cumprir os termos do serviço;

•

Responder reclamações de que tal conteúdo viole direitos de terceiros;

•

Proteger direitos, propriedades, interesses ou manter a segurança da BeYou, dos
usuários e do público em geral; ou

•

Responder às solicitações que o usuário possa fazer à equipe de atendimento da
BeYou em relação à sua conta.

O usuário entende que os serviços e softwares incorporados no serviço podem incluir
componentes de segurança que permitem proteger determinados materiais digitais, e
que a utilização destes materiais está sujeita a políticas de utilização estabelecidas pela
BeYou e/ou por provedores de conteúdo que disponibilizam conteúdo ao serviço. O
usuário não deverá tentar quebrar, ignorar ou violar qualquer política de utilização do
serviço. Qualquer reprodução, publicação, distribuição ou execução pública de materiais
protegidos feita de maneira não autorizada, no todo ou em parte, é totalmente proibida.

DIREITOS CONCEDIDOS AOS USUÁRIOS
Os serviços e conteúdos fornecidos pela BeYou são de propriedade da BeYou.
Os aplicativos de software e o conteúdo da BeYou são licenciados, e não vendidos, para
o usuário, e a BeYou detêm a propriedade de todas as cópias dos aplicativos de software
e do conteúdo da BeYou, mesmo após a instalação em seus computadores pessoais,
celulares, tablets e/ou outros dispositivos relevantes.
Todas as marcas comerciais, marcas de serviço, nomes comerciais, logotipos, nomes de
domínio da BeYou e quaisquer outros recursos da marca BeYou são de propriedade
exclusiva da BeYou. Os acordos não concedem ao usuário qualquer direito de usar
qualquer recurso da marca BeYou, seja para uso comercial ou não comercial.

O usuário concorda em cumprir nossos Termos e Condições de Uso e em não usar a
BeYou, o conteúdo, ou qualquer parte deste de qualquer forma que não seja
expressamente permitida pelos Termos e Condições, Política de Privacidade e acordos
em geral. Exceto com relação aos direitos expressamente concedidos ao usuário nesses
acordos, a BeYou não concede nenhum direito, título ou interesse ao usuário no serviço
ou conteúdo BeYou.
Softwares de terceiros (por exemplo, bibliotecas de software de código livre) incluídos no
serviço BeYou são licenciados para você, seja segundo os acordos ou os respectivos
termos de licença da biblioteca de softwares de terceiros conforme publicado em nossos
dispositivos móveis e/ou em nosso site.

DIREITOS QUE O USUÁRIO NOS CONCEDE
Em consideração aos direitos concedidos ao usuário segundo os Termos e Condições de
Uso, o usuário nos concede o direito de permitir que o serviço da BeYou use o
processador, a largura de banda e o hardware de armazenamento em seu dispositivo
para facilitar a operação do serviço, de fornecer ao usuário publicidade e outras
informações, e para permitir que nossos parceiros comerciais façam o mesmo. Algum
conteúdo licenciado ou fornecido à BeYou pode conter publicidade como parte do
conteúdo. Nesses casos, a BeYou tornará esse conteúdo disponível ao usuário sem
modificações.
Se fornecer feedback, ideias ou sugestões para a BeYou em relação ao serviço ou ao
conteúdo, o usuário confirma que o feedback não é confidencial e autoriza a BeYou a
utilizar esse feedback sem restrição e sem pagamento ao usuário. O feedback é
considerado um tipo de conteúdo do usuário.
O usuário concede a BeYou uma licença não exclusiva, transferível, sub-licenciável, livre
de royalties, vitalícia (ou, em algumas jurisdições onde isso não for permitido, durante
uma vigência igual à duração dos acordos mais vinte (20) anos), irrevogável, totalmente
paga e global para usar, reproduzir, disponibilizar para o público (por exemplo,
apresentar ou exibir), publicar, traduzir, modificar, criar trabalhos derivados de, e
distribuir qualquer um dos seus conteúdos do usuário em relação ao serviço através de

qualquer meio, seja independente ou em combinação com outros conteúdos ou
materiais, de qualquer maneira e através de quaisquer meios, método ou tecnologia, seja
conhecido agora ou criado futuramente. Além dos direitos especificamente concedidos
neste documento, o usuário detém a propriedade de todos os direitos, incluindo direitos
de propriedade intelectual, no conteúdo do usuário. Onde for aplicável e permitido pela
lei aplicável, o usuário também concorda em renunciar a quaisquer "direitos morais" (ou
o equivalente segundo a lei aplicável), tal como seu direito de ser identificado como o
autor de qualquer conteúdo do usuário, incluindo feedback, e seu direito de se opor ao
tratamento depreciativo de tal conteúdo do usuário.

APLICATIVOS DE TERCEIROS
O serviço da BeYou está integrado com aplicativos, sites e serviços de terceiros para
disponibilizar ao usuário conteúdo, produtos e/ou serviços. Esses aplicativos de terceiros
poderão ter seus próprios Termos e Condições de Uso e Políticas de Privacidade, e o uso
desses aplicativos de terceiros será regido por, e estará sujeito a tais Termos e Condições,
e às Políticas de Privacidade. O usuário compreende e concorda que a BeYou não endossa
e não é responsável pelo comportamento, recursos ou conteúdo de qualquer aplicativo
de terceiro, ou por qualquer transação que o usuário possa fazer com o provedor de tais
aplicativos de terceiros.

DIREITOS AUTORAIS (COPYRIGHT) E MARCAS REGISTRADAS
A BeYou é uma marca original, criada para trazer ao mundo conteúdo original, criativo,
dinâmico e qualitativo, aproximando marcas e conceitos aos profissionais e
consumidores.
De tal forma que, a BeYou é um trabalho original que é transmitido ao seu público através
das postagens no site e blog registrados.
Portanto, a BeYou é detentora dos direitos autorais e propriedade intelectual de suas
marcas registradas, sendo protegidos todos os conteúdos criados pela BeYou pela licença
Copyright©.

CONTEÚDO PRODUZIDO PELOS USUÁRIOS
Os usuários da BeYou poderão publicar, fazer upload e/ou contribuir com conteúdo para
o serviço (o que poderá incluir, por exemplo, imagens, texto, mensagens, informações,
áudios e/ou outros tipos de conteúdo).
O usuário promete que, com relação a qualquer conteúdo publicado na BeYou, o usuário
terá o direito de postar tal conteúdo, ou seu uso pelo BeYou conforme contemplado
pelos Termos e Condições, não viola os acordos, a lei aplicável ou a propriedade
intelectual (incluindo, entre outros, copyright), publicidade, personalidade, ou outros
direitos de outras pessoas ou implica qualquer afiliação ou endosso ao usuário ou ao seu
conteúdo do usuário por parte da BeYou ou de qualquer indivíduo sem consentimento
expresso por escrito de tal indivíduo.
A BeYou poderá, mas não tem obrigação de, monitorar, analisar ou editar o conteúdo do
usuário. Em todos os casos, a BeYou reserva o direito de remover ou desabilitar o acesso
a qualquer conteúdo do usuário por qualquer ou nenhum motivo, incluindo, entre
outros, um conteúdo do usuário que, a critério exclusivo da BeYou, viola os acordos. A
BeYou poderá adotar essas medidas sem notificação prévia ao usuário ou a qualquer
terceiro. A remoção ou a desabilitação do acesso ao conteúdo do usuário deverá ser a
nosso critério exclusivo, e não prometemos remover ou desabilitar o acesso a nenhum
conteúdo do usuário específico.
O usuário é exclusivamente responsável por todo o conteúdo que publica. A BeYou não
é responsável pelo conteúdo do usuário nem endossa nenhuma opinião contida em
nenhum conteúdo do usuário. O usuário concorda que, se alguém fizer alguma
reclamação contra a BeYou relacionada ao conteúdo postado pelo próprio usuário,
então, na medida do permitido segundo a lei vigente no Brasil, o usuário indenizará e
isentará a BeYou de todos os danos, perdas e despesas de qualquer tipo (incluindo
honorários e custos advocatícios razoáveis) em virtude de tal reclamação.

DIRETRIZES DO USUÁRIO
A BeYou respeita os direitos de propriedade intelectual e espera que o usuário faça o
mesmo. Criamos algumas regras básicas para o usuário seguir ao usar o serviço, para
assegurar que a BeYou permaneça divertida para todos. Siga essas regras e incentive
outros usuários a fazer o mesmo.
O seguinte não é permitido de nenhuma maneira:
•

Cópia, redistribuição, reprodução, gravação em mídia física, gravação,
transferência, apresentação ou exibição para o público, transmissão ou
disponibilização para o público de qualquer parte do serviço da BeYou ou do
conteúdo, ou fazer, de outra forma, qualquer uso do serviço da BeYou ou do
conteúdo que não seja expressamente permitido segundo os acordos ou a lei
aplicável, ou que infrinja, de outra forma, os direitos de propriedade intelectual
(como direitos autorais), no serviço da BeYou ou no conteúdo ou qualquer parte
dele;

•

Usar o serviço da BeYou para importar ou copiar quaisquer arquivos locais que o
usuário não tenha o direito legal de importar ou copiar dessa forma;

•

Transferir cópias do conteúdo armazenado em cache de um dispositivo
autorizado para qualquer outro dispositivo através de quaisquer meios;

•

Executar engenharia reversa, decompilar, desmontar, modificar ou criar trabalhos
derivativos com base no serviço da BeYou, no conteúdo ou em qualquer parte
deste, a menos que seja permitido pela lei aplicável;

•

Burlar qualquer tecnologia usada pela BeYou, por seus licenciadores ou por
qualquer terceiro para proteger o conteúdo ou o serviço;

•

Vender, alugar, sublicenciar ou arrendar qualquer parte do serviço da BeYou ou
do conteúdo;

•

Burlar quaisquer restrições territoriais aplicadas pela BeYou ou por seus
licenciadores;

•

Aumentar artificialmente a contagem de visualizações ou manipular de outra
forma os serviços usando um script ou outro processo automatizado;

•

Remover ou alterar qualquer direito autoral, marca comercial ou outros avisos de
propriedade intelectual contidos em ou fornecidos por meio do serviço da BeYou
(inclusive com a finalidade de dissimular ou alterar quaisquer indicações de
propriedade ou da origem de qualquer conteúdo);

•

Fornecer sua senha para qualquer outra pessoa ou usar o nome de usuário e a
senha de outra pessoa;

•

Rastrear o serviço da BeYou ou de outra forma usando quaisquer meios
automatizados (incluindo robôs, extratores e spiders) para coletar informações
da BeYou; ou

•

Vender a conta ou conteúdos de um usuário, ou aceitar de outra forma qualquer
remuneração, financeira ou outra, para influenciar o nome de uma conta, ou o
conteúdo incluído em uma conta.

Respeite a BeYou, os proprietários do conteúdo e outros usuários da BeYou. Não se
envolva em nenhuma atividade, publique qualquer conteúdo do usuário ou cadastre e/ou
utilize um nome de usuário, que seja ou inclua material que:
•

Seja ofensivo, abusivo, difamatório, pornográfico, ameaçador ou obsceno;

•

Seja ilegal ou destinado a promover ou a cometer um ato ilegal de qualquer tipo,
incluindo, entre outros, violações de direitos de propriedade intelectual, direitos
de privacidade ou direitos proprietários da BeYou ou de um terceiro;

•

Inclua sua senha ou intencionalmente inclua a senha de qualquer outro usuário
ou inclua intencionalmente dados pessoais de terceiros, ou seja, destinado a
solicitar tais dados pessoais;

•

Inclua conteúdo malicioso como malware, cavalos de troia ou vírus, ou interfira
de outra forma no acesso de qualquer usuário ao serviço;

•

Seja destinada a ou incomode ou cause bullying a outros usuários;

•

Personifique ou deturpe sua afiliação com outro usuário, pessoa ou entidade, ou
seja fraudulento, falso, enganoso ou ilusório de outra forma;

•

Use meios automatizados para promover artificialmente o conteúdo;

•

Envolva a transmissão de mala direta não solicitada ou outras formas de spam
("spam"), lixo eletrônico, correntes ou semelhantes, inclusive por meio da caixa
de entrada da BeYou;

•

Envolva atividades comerciais ou de vendas, como propaganda, promoções,
concursos, sorteios ou esquemas de pirâmide, que não sejam expressamente
autorizados pela BeYou;

•

Esteja vinculado, faça menção ou promova de outra forma produtos ou serviços
comerciais, exceto conforme expressamente autorizado pela BeYou;

•

Interfira com, ou de alguma forma descontinue, o serviço da BeYou, adultere,
viole ou tente sondar, varrer ou testar as vulnerabilidades no serviço ou nos
sistemas de computação, rede e regras de utilização da BeYou, ou em qualquer
um dos componentes de segurança, medidas de autenticação ou quaisquer
outras medidas de proteção da BeYou aplicáveis ao serviço, ao conteúdo ou a
qualquer parte dele; ou

•

Entre em conflito com os acordos, conforme determinado pela BeYou.

O usuário confirma e concorda que postar tal conteúdo poderá resultar em
encerramento imediato ou suspensão da sua conta da BeYou. O usuário também
concorda que a BeYou também poderá reivindicar seu nome de usuário por qualquer
motivo.
O usuário deve ser cuidadoso com relação a como usa o serviço da BeYou e o que
compartilha. O serviço da BeYou inclui recursos sociais e interativos, incluindo a
capacidade de postar conteúdo pelo usuário, compartilhar conteúdo e disponibilizar ao
público determinadas informações. Lembre-se de que informações compartilhadas ou
publicamente disponíveis poderão ser usadas e compartilhadas novamente por outros
usuários na BeYou ou na Internet, então o usuário deve usar o serviço da BeYou com
cuidado e estar atento para as configurações da sua conta. A BeYou não se responsabiliza
pelas escolhas do usuário em publicar material no serviço.
A senha protege a conta do usuário e este é o único responsável por manter sua senha
confidencial e segura. O usuário compreende que é responsável por toda a utilização do
seu nome de usuário e senha no serviço. Se seu nome de usuário ou senha for perdido
ou roubado, ou se o usuário acreditar que tenha havido acesso não autorizado à sua

conta por terceiros, informe-nos imediatamente e altere sua senha o mais rápido
possível.

INFRAÇÃO E RELATO SOBRE CONTEÚDO DO USUÁRIO
A BeYou respeita os direitos dos proprietários de propriedade intelectual. Se o usuário ou
terceiro acreditar que um conteúdo infringe seus direitos de propriedade intelectual ou
outros direitos, entre em contato através do e-mail contato@beyou.com.br. Se a BeYou
for informada por um detentor de direitos autorais que um conteúdo infringe um direito
autoral, a BeYou poderá, a seu absoluto critério, adotar medidas sem notificação prévia
para o provedor daquele conteúdo. Se o provedor acreditar que o conteúdo não infringe
direitos de propriedade intelectual, o provedor poderá enviar uma contra notificação
para a BeYou com uma solicitação para restaurar o conteúdo removido.
Se o usuário ou terceiro acreditar que um conteúdo não esteja em conformidade com as
diretrizes de usuário, envie e-mail para contato@beyou.com.br.

ALTERAÇÕES DOS TERMOS E CONDIÇÕES
Ocasionalmente, a BeYou poderá, a seu critério, fazer alterações nos Termos e Condições
de Uso, Política de Privacidade e demais acordos. Quando a BeYou fizer alterações
materiais nos Termos e Condições de Uso, Política de Privacidade e demais acordos, será
enviado ao usuário um e-mail explicando as modificações. Em alguns casos, a BeYou
informará ao usuário previamente as modificações que serão feitas, e o uso do serviço
pelo usuário só continuará depois que o usuário aceitar as novas alterações. Portanto,
pedimos que o usuário leia atentamente qualquer aviso do tipo. Se o usuário não quiser
continuar usando o serviço da BeYou segundo a nova versão dos acordos, poderá
encerrar os acordos entrando em contato com a BeYou por meio do e-mail
contato@beyou.com.br.

FORO
O foro para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos relacionados aos Termos e Condições
de Uso, Política de Privacidade e demais Acordos realizados pela BeYou é de São
Paulo/SP.

