
 

 

Termos de uso do website de Lions Clubs International 
 

Propriedade do Site 
Estes Termos de uso ("Termos de uso") aplicam-se ao website de Lions Clubs International (LCI), 
localizado em lionsclubs.org, e todos os sites associados vinculados a lionsclubs.org de LCI, como 
lcif.org, bem como todos os sites para aplicações, recursos e aparelhos móveis, (coletivamente, "o 
Site"). O Site é propriedade de LCI ("nós"). O acesso e uso do Site estão sujeitos a estes Termos de uso 
e todas as leis aplicáveis. 
 

Acordo dos Temos de uso 
Ao acessar, utilizar ou navegar no Site, você ("você", "usuário" ou "usuários") concorda em se sujeitar 
aos Termos de uso contidos neste documento. Se você não concordar com estes Termos de uso, não 
use ou acesse este Site. 
  

Normas de privacidade e outros termos e condições 

A sua privacidade é muito importante para LCI. As Normas de privacidade de LCI se aplicam para o uso 
do Site, e os seus termos são incorporados nestes Termos de uso como referência.  
 
A menos que esteja indicado o contrário, todo o conteúdo do Site, incluindo mas não limitado ao 
design, estrutura, expressão, "aparência e estilo", seleção e organização deste Conteúdo do site são 
de propriedade e/ou controlado por Lions Clubs International e estão legalmente protegidos, sem 
limitação, sob as leis federais, estaduais e para assuntos internacionais, regulamentos e tratados dos 
EUA, incluindo leis de direitos autorais, marcas, patentes e outras leis relativas à proteção da 
propriedade intelectual e concorrência desleal. 
 
Não é permitido o uso do Conteúdo do site em publicações ou com propósitos comerciais. Consulte as 
Normas de Marcas Registradas para informações relativas a nomes, emblemas, logotipos, selos, 
marcas registradas e outros interesses relativos a marcas registradas de LCI.  
 

Websites e conteúdos de terceiros 
Este Site pode conter links para sites de terceiros, como websites de anunciantes e redes sociais nas 
quais LCI mantém um perfil ("website vinculados"). LCI não garante ou atesta em relação e não aceita, 
direta ou indiretamente responsabilidade pela a segurança, qualidade, conteúdo, natureza ou a 
confiabilidade de qualquer site vinculado. Você deve ler os termos e normas de todos os sites 
vinculados, antes de interagir com os mesmos. 
 

Fóruns do usuário 
Este Site pode incluir ferramentas de redes sociais, fóruns de discussão, blogs, painéis de mensagens e 
outras áreas ou serviços interativos nos quais você pode postar mensagens, comentários, etc. 
(coletivamente, "Fóruns do usuário"). 
 
Os usuários devem estar cientes de que as ideias que postarem e informações que compartilharem 
podem ser vistas e usadas por outros. As informações pessoais e ideias voluntariamente divulgadas 
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nos Fóruns do usuário podem ser coletadas e utilizadas por outras pessoas. LCI não se responsabiliza 
pelo uso indevido de outra pessoa ou entidade ou pela apropriação indevida de qualquer conteúdo, 
ideia ou informação que você postar no Site e/ou nos Fóruns do usuário. 
As informações e opiniões expressas nos Fóruns do usuário não são de LCI ou de seus afiliados. Você é 
exclusivamente responsável pelo uso de quaisquer Fóruns do usuário, e o uso dos Fóruns do usuário 
está sob a sua própria responsabilidade. 
 

Conteúdo de terceiros 
LCI não se responsabiliza e não endossa qualquer uma das partes que postar os Materiais de terceiros, 
ou a precisão, disponibilidade, pontualidade ou confiabilidade de qualquer um dos Materiais de 
terceiros. Se você depositar confiança nos Materiais de terceiros, é por sua conta e risco. 
 

Responsabilidades e garantias 
Cada vez que você acessar um site de um associado de LCI, você confirmará que aceita e concorda em 
se sujeitar a estes Termos de uso. Você é o unicamente responsável pelo conteúdo que você postou 
ou forneceu no Site e nos sites de redes de terceiros nos quais LCI que mantém um perfil. 
 
Ao colocar, enviar, exibir, transmitir e/ou publicar um Conteúdo do usuário no Site ou através deste 
ou dos Serviços, você atesta e garante que: 1) você possui todos os direitos sobre qualquer conteúdo 
que você postar ou tem todos os direitos necessários para postar o referido conteúdo e conceder a LCI 
os direitos apresentados nestes Termos de uso para usar tal conteúdo; 2) o Conteúdo do usuário e 
outros materiais enviados por você não violam os direitos de terceiros; 3) o Conteúdo do usuário não 
irá causar prejuízo a nenhuma pessoa ou entidade e não contém material de outro modo difamatório 
ou ilegal; e 4) a utilização e publicação do Conteúdo do usuário e outros materiais não viola estes 
Termos de uso. 
 

Como você deve usar o Site 
Ao utilizar os Fóruns do usuário e enviar algum Conteúdo do usuário, você deve cumprir todas as leis 
aplicáveis e que constam nestes Termos de uso. Seja respeitoso e proteja-se, não revele informações 
pessoais/confidenciais ou privadas. 
 
Você NÃO deve enviar, fazer upload ou postar no Site ou nos Fóruns do usuário nenhum Conteúdo do 
usuário que viole os direitos de outra pessoa ou entidade; Contenha vírus, arquivos corrompidos ou 
outros materiais que possam causar danos ao computador de outra pessoa; Promover ou oferecer à 
venda ou comércio de bens ou serviços; Interferir no uso de qualquer terceiro deste Site; Ser ou 
conter campanha política, lixo eletrônico, spam, cartas de correntes com mensagens repetitivas, 
esquemas de pirâmide ou solicitações; Ser impreciso, falso, enganoso ou fraudulento; e Conter 
alguma informação de contato ou informação particular de terceiros. 
 
Ao utilizar o Site, você não deve violar nenhuma lei ou defender o desempenho de qualquer atividade 
ilegal, coletar informações de contato de outros usuários do Site por meios eletrônicos ou outros 
meios para qualquer finalidade, ou usar ou tentar usar a conta ou senha de outro usuário. Se fazer 
passar por outra pessoa ou entidade, ou simular a sua identidade, idade ou sua afiliação junto a LCI.  
 



 

 

Se o uso dos Fóruns do usuário ou do Site violar estes Termos de uso pode resultar no encerramento 
ou suspensão dos seus direitos para usar os Fóruns do usuário e/ou o Site. 

 
Isenção e limites de responsabilidade 
Em nenhum caso LCI será responsável por quaisquer danos decorrentes diretos, indiretos, punitivos, 
incidentais, especiais ou quaisquer danos de modo algum, que surgirem de ou que de alguma forma 
estiverem relacionados com o uso e desempenho deste Site, ou por qualquer informação, software, 
produtos, serviços e ilustrações relacionadas obtidas através deste Site, seja com base em contrato, 
delito, negligência, responsabilidade estrita ou não, mesmo que LCI ou algum dos seus fornecedores 
tenham sido informados da possibilidade de danos. Algumas jurisdições podem não permitir a isenção 
ou limitação de responsabilidades por danos consequentes ou incidentais. Desta forma a limitação de 
responsabilidade por danos consequentes ou incidentais mencionada acima pode não se aplicar ao 
seu caso. Você é o único responsável por todo o equipamento, software e conexões à Internet 
necessária para acessar ao website de LCI.  
 
Você se compromete em não usar o website de LCI ou os dados que lá constam com propósitos 
comerciais ou de solicitação. Você atesta e garante que tem a capacidade de entender e aceitar estes 
termos. Igualmente, você atesta e garante que não estará acessando o website de LCI sob 
representação enganosa ou identidade falsa.  
 

Indenização 
Você concorda em defender, proteger e manter inócuos LCI e LCIF, incluindo os seus respectivos 
diretores, administradores, dirigentes, membros dos comitês, funcionários, agentes e representantes 
de todas as reclamações com demandas, ações, danos, perdas, custos, responsabilidades, despesas 
(incluindo razoáveis honorários advocatícios e outras despesas legais), prêmios, multas e sentenças 
contra ou recuperadas de Lions Clubs International, decorrentes de, surgindo de ou em conexão com 
o uso do Site e qualquer Conteúdo do usuário que você postar. LCI não poderá ser responsabilizada de 
forma alguma por lesões a pessoas ou danos a bens sofridos ou provocados por você ou qualquer um 
dos seus subcontratados, agentes, herdeiros, sucessores ou alguém por você designado, ou qualquer 
pessoa relacionada a você de alguma maneira. 
 

Usuários internacionais 
Este Site é controlado, operado e administrado pela sede de LCI nos Estados Unidos. Se você acessar 
este Site de um local fora dos Estados Unidos, você é responsável pelo cumprimento de todas as leis 
aplicáveis. Se o Site e o Conteúdo do site estão disponíveis fora dos Estados Unidos, o seu acesso, uso 
e download do mesmo e participação em qualquer promoção está por sua conta e risco. 
 

Alteração dos Termos de uso 
LCI pode mudar, adicionar, alterar ou remover partes destes Termos de uso a qualquer momento, que 
entrará em vigor imediatamente após a publicação. Se continuar a utilizar este Site, você concorda 
com qualquer alteração dos Termos de uso. 
 

 



 

 

Interrupção dos serviços 
LCI pode mudar suspender, interromper, terminar a operação ou acesso ou descontinuar o Site ou 
alguma parte do Site a qualquer momento, sem aviso prévio, incluindo a disponibilidade de Conteúdo 
do site, Fóruns do usuário e quaisquer outros serviços. LCI também pode impor limites no Site ou 
restringir o seu acesso a partes ou a todo o Site e ao Conteúdo do site sem aviso prévio ou 
responsabilidade. 

 
Violação destes Termos de uso 
LCI reserva-se o direito de interromper o seu acesso ao Site e/ou bloquear o seu acesso ao Site, se 
determinarmos que você violou estes Termos de uso ou outros termos ou acordos que possam estar 
associados ao seu uso do Site. Se LCI tomar medidas legais, como resultado da sua violação a estes 
Termos de uso, LCI terá o direito de obter restituição de você de todas as taxas e custos razoáveis de 
tal ação, além de qualquer outra indenização relativa ao patrimônio ou prevista em lei a LCI. 
 

Geral 
O website é apenas para fins privados, informativos e organizacionais. O website somente pode ser 
usado com propósitos legais. Se você ficar ciente do uso indevido do website por alguma pessoa, 
contate-nos diretamente pelo email IT@lionsclubs.org.  
 
Se surgir alguma dúvida sobre o significado ou a interpretação destas normas, a versão em inglês 
destas normas é o texto oficial. 
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