TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES E
POLÍTICA DE PRIVACIDADE ON-LINE

DOADOR E/OU USUÁRIO, POR FAVOR LEIA ESTE CONTRATO
CUIDADOSAMENTE
ANTES
DE
USAR
O
WEBSITE
WWW.AMORHORIZONTAL.ORG.BR ("SITE"). AO NAVEGAR OU UTILIZAR ESTE
SITE, QUALQUER QUE SEJA A FORMA, VOCÊ ("USUÁRIO") RECONHECE TER
LIDO E ENTENDIDO E CONCORDADO COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES
AQUI ESTABELECIDOS, OBRIGANDO-SE AUTOMATICAMENTE ÀS CLÁUSULAS
AQUI APLICÁVEIS. AS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO PODEM SER
ALTERADAS A QUALQUER TEMPO PELA FAH, PORTANTO VERIFIQUE-AS
NOVAMENTE SEMPRE QUE UTILIZAR ESTE SITE. EM CASO DE NÃO
CONCORDÂNCIA QUANTO AOS TERMOS ABAIXO, SUSPENDA
IMEDIATAMENTE A NAVEGAÇÃO E NÃO MAIS UTILIZE O SITE.

FUNDAÇÃO AMOR HORIZONTAL, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Padre Manuel de Chaves, nº 62, bairro Jardim Europa, CEP: 01448-050, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 17.819.130/0001-53, neste ato devidamente representada, na forma de seu
Estatuto Social, por seus representantes abaixo assinados (doravante designada "FAH");
A parte civilmente capaz e com capacidade financeira suficiente para realizar doações
nos termos deste documento, identificada no ato da assinatura online para o fornecimento aqui
previsto, (doravante designada “DOADOR”); e
Parte civilmente capaz e com capacidade para navegar ou utilizar este site e acessar as
suas demais páginas, identificada no ato da assinatura online para o fornecimento aqui previsto,
(doravante designada “USUÁRIO”);
FAH, DOADOR e USUÁRIO são doravante individualmente denominados “PARTE” e
conjuntamente “PARTES”;
FAH e DOADOR, têm, entre si, justo e contratado a realização de doações por parte do
DOADOR, conforme as cláusulas e condições do presente, doravante denominado
“CONTRATO”, SENDO QUE A ACEITAÇÃO DOS TERMOS DESTE DOCUMENTO É
NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE QUAISQUER DOAÇÕES A SEREM REALIZADAS
PELO
DOADOR
POR
MEIO
DO
WEBSITE
WWW.AMORHORIZONTAL.ORG("WEBSITE").
CASO DESEJE REALIZAR DOAÇÕES, NAVEGAR OU UTILIZAR ESTE SITE E
ACESSAR AS SUAS DEMAIS PÁGINAS, CONFIRME SUA INTENÇÃO CLICANDO NO
CAMPO “CONCORDO”, LOCALIZADO AO FINAL.
ATENÇÃO
OS DOADORES E/OU USUÁRIOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE
SOMENTE PODERÃO ACEITAR OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO SE
DEVIDAMENTE REPRESENTADOS OU ASSISTIDOS, CONFORME PREVISTO NOS ARTS.
1.634 E 1.690 DO CÓDIGO CIVIL, POR SEUS PAIS, REPRESENTANTES OU ASSISTENTES
LEGAIS, OS QUAIS SERÃO RESPONSÁVEIS POR TODO E QUALQUER ATO PRATICADO
PELOS MENORES QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO WEBSITE.

DO USUÁRIO

1.1. OBJETO
1.1.1. FAH é uma Fundação de assistência social sem fins lucrativos, que opera a
plataforma eletrônica disponível para acesso no SITE, com o objetivo de receber doações e
direcioná-las em forma de produtos a certas entidades sem fins lucrativos, que tenham por
objetivo a assistência social por meio do apoio e a ajuda a crianças e adolescentes, que atuem
nos campos da saúde, cultura, esporte, artes e/ou educação, previamente selecionadas pela
FAH, segundo seus exclusivos critérios ("Entidades"), de acordo com algumas das
necessidades identificadas pela FAH com relação a cada uma das Entidades.
1.1.2. A FAH desenvolveu o SITE como um meio dos USUÁRIOS realizarem doações e
possui preocupação com relação às informações e aos dados que eventualmente serão
compartilhados entre o USUÁRIO e a FAH em razão do acesso deste último ao SITE.
1.1.3. A FAH se preocupa com a privacidade e a segurança das transmissões já que
tanto a FAH como o USUÁRIO reconhecem que a Internet, enquanto rede mundial de
computadores a qual qualquer pessoa pode ter acesso, não é um meio totalmente seguro. Para
tanto a FAH disporá de recursos técnicos que visam atenuar os riscos inerentes à Internet. Por
outro lado, a fim de potencializar a segurança no SITE, a FAH enfatiza que determinados atos,
incluindo, entre outros, o uso com propósitos ilegais, informações ou corrupção de dados,
violação de direitos intelectuais ou de autoria, envio de mensagens ameaçadoras, conteúdo
racista ou pornográfico, interferência ou interrupção dos serviços prestados pelo SITE e/ou
qualquer tentativa de espalhar quaisquer vírus ou programas indesejáveis poderá resultar na
rescisão imediata de qualquer relação entre a FAH e o USUÁRIO, sem prejuízo das cominações
legais cabíveis.

1.2.

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES

1.2.1. A FAH não irá vender, alugar ou transferir para terceiros os dados do USUÁRIO
sem a sua expressa e prévia autorização, por escrito. Entretanto, essas informações podem ser
agrupadas e utilizadas, internamente, como estatísticas genéricas, visando obter um melhor
entendimento do perfil dos usuários para aperfeiçoamento do SITE.
1.2.2. A FAH não obriga o USUÁRIO a fornecer qualquer dado. Entretanto, caso o
USUÁRIO deseje se envolver e/ou participar de qualquer ação da FAH, algumas informações
adicionais poderão ser solicitadas ao USUÁRIO, as quais serão consideradas como sendo
prestadas voluntariamente nas páginas pertinentes ao SITE.
1.2.3. O USUÁRIO concorda que somente poderá submeter informações verdadeiras, e
reconhece que a FAH não tem a obrigação de verificar a precisão dos dados transmitidos pelo
USUÁRIO ou qualquer outra pessoa. Deste modo, o USUÁRIO concorda que o conteúdo dos
dados enviados por meio do SITE são de inteira responsabilidade daquele que as enviou, ou
de seus pais/mães ou representantes legais, quando aplicável, estando a FAH totalmente isenta
de responder por quaisquer conseqüências desses conteúdos.
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1.3.

E-MAIL

1.3.1. Envio de e-mails será feito apenas com o seu consentimento e poderá ser
desativado a qualquer momento. A FAH é contra o envio de e-mails sem autorização prévia
(conhecidos como SPAM). Ao se cadastrar no SITE, você poderá escolher se deseja receber
e-mails com informações e promoções FAH.

1.4. PROPRIEDADE
DAS
DISPONIBILIZADOS PELA FAH

INFORMAÇÕES

E

SERVIÇOS

1.4.1. Todas as informações, dados, conteúdo, desenhos, ilustrações contidos no SITE
são propriedade da FAH, portanto, não poderão ser alteradas, copiadas, extraídas ou de
qualquer forma utilizadas sem a prévia e expressa autorização por escrito por parte da FAH.
Desta forma, ao acessar o SITE, o USUÁRIO fica ciente que a utilização indevida das
informações aqui contidas pode acarretar sanções civis e criminais.
1.4.2. O USUÁRIO concorda em não usar o SITE para efetuar ou solicitar o desempenho
de qualquer negócio ou atividade proibida por lei. A FAH reserva-se o direito de proibir a
conduta, comunicações ou conteúdos que considere, por seu exclusivo e absoluto julgamento,
violar qualquer lei ou que seja nociva aos usuários individuais, às empresas e/ou terceiros que
constam no SITE, ou aos direitos da FAH ou de terceiros. Não obstante, nada nesta cláusula
deve ser considerada uma obrigação da FAH em monitorar individualmente qualquer
comunicação feita por meio deste SITE. Todo e qualquer controle nesse sentido será realizado
por amostragem, salvo caso específico.

1.5.

COOKIES FAH

1.5.1. No SITE, o uso de cookies é feito apenas para reconhecer um visitante e melhorar
a experiência de realizar doações, navegar ou utilizar o SITE. Os cookies são pequenos
arquivos de dados transferidos de um site da web para o disco do seu computador e não
armazenam dados pessoais. Durante todo este processo mantemos as informações do
USUÁRIO em sigilo absoluto. Vale lembrar os dados do USUÁRIO são registrados pelo SITE
de forma automatizada, dispensando manipulação humana.

1.6. RECOMENDAÇÃO AOS MENORES DE 18 ANOS E AOS PAIS OU
REPRESENTANTES LEGAIS
1.6.1. A FAH solicita aos pais/mães e representantes legais ajudá-la a proteger a
privacidade dos seus filhos ou das pessoas sob a sua responsabilidade, instruindo os para que
nunca forneçam informações pessoais no SITE ou em qualquer outro site, sem o prévio
conhecimento e expressa permissão dos pais e/ou representantes legais.
1.6.2. Se o USUÁRIO tem menos de 18 anos, ele deve certificar-se de ter lido este
CONTRATO com os seus pais/mães ou representantes legais e de que todo o seu conteúdo foi
bem entendido e aprovado por ambos. Toda e qualquer pessoa menor de 18 anos deverá obter
o consentimento expresso de seus pais ou representantes legais antes de fornecer os seus
endereços de e-mail ou quaisquer dados à FAH por meio do SITE.
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1.7.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.7.1. Fica ressalvado o direito do USUÁRIO em retificar quaisquer dados enviados à
FAH. Entretanto, o direito de retificação do USUÁRIO não obstará ou substituirá o direito da
FAH em poder desqualificar o USUÁRIO em todas as participações ou atos realizados por meio
do SITE, a critério exclusivo da FAH, bem como pleitear as indenizações cabíveis no caso de
informações errôneas ensejarem quaisquer danos e/ou prejuízos à FAH ou a terceiros. Para
fins deste CONTRATO, qualquer retificação dos dados pelo USUÁRIO somente produzirá
efeitos após o seu efetivo recebimento pela FAH.
1.7.2. Os dados que serão eventualmente solicitados ao USUÁRIO compreenderão em
Nome, E-mail, Tel., Endereço. Para fins de cumprimento das determinações legais, todo e
qualquer cadastramento de dados incluirá ainda o Nome do(s) Pai(s) ou Responsável(eis)
Legal(is), seu(s) número(s) do CPF/MF e RG, sendo este menor de 18 anos de idade.
1.7.3. A forma de coleta destes dados será através de cadastramento feito no momento
em que o USUÁRIO optar pela aquisição dos produtos comercializados no SITE ou se o
USUÁRIO desejar participar de qualquer promoção que poderá vir a ser divulgada no SITE.
1.7.4. O USUÁRIO declara, reconhece e aceita que (a) o estágio atual da técnica não
permite a elaboração de programas de computador totalmente isentos de vícios ou defeitos e
que, assim sendo, a FAH não pode garantir que o SITE operará ininterruptamente ou livre de
vícios ou defeitos; (b) o SITE não foi desenvolvido sob encomenda do USUÁRIO, mas para uso
genérico, razão pela qual a FAH não pode garantir que este atenderá quaisquer necessidades
específicas do USUÁRIO; e (c) a Internet é uma rede mundial de computadores, à qual qualquer
pessoa pode ter acesso e por tal razão, não é um meio totalmente seguro de comunicação. No
caso de utilização da Internet pelo USUÁRIO, a FAH não se responsabilizará, em nenhuma
hipótese, nem perante o USUÁRIO nem perante terceiros, por prejuízos de qualquer espécie,
inclusive, mas sem limitação, aqueles decorrentes de divulgação de informações do USUÁRIO
a terceiros ou extravio de dados decorrentes direta ou indiretamente do uso da Internet pelo
USUÁRIO.
1.7.5. USUÁRIO
concorda
ainda, em isentar a FAH de
qualquer
responsabilidade por danos resultantes do uso indevido do SITE, pelo USUÁRIO e/ou quaisquer
terceiros, ou que resultem de acidente, modificação ou quaisquer outras condutas e/ou
condições não controladas pela FAH.
1.7.6. USUÁRIO reconhece expressamente que o SITE, assim como os logotipos,
marcas, insígnias, fotos, imagens, descrições, textos, "layout", símbolos, sinais distintivos,
manual(ais) e quaisquer outros materiais correlatos ao SITE, constituem, conforme o caso,
direitos autorais, segredos de negócio e/ou direitos de propriedade da FAH ou das quais ela
tem o direito de uso, sendo tais direitos protegidos pela legislação nacional e internacional
aplicável, especialmente pelas disposições contidas nas Leis nºs 9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98
e que não pleiteará ou reclamará a qualquer tempo, tais direitos, como se seus fossem.
1.7.7. Nada no SITE deverá ser interpretado como transferência de direitos. É
expressamente proibido ao USUÁRIO a reprodução, a distribuição, a modificação, a exibição,
a criação de trabalhos derivados ou qualquer outra forma de utilização deste SITE, incluindo
todo o seu material correlato, que não a sua utilização pelo USUÁRIO para realizar doações,
navegar ou utilizar o SITE, incluindo a participação em qualquer evento promocional.
1.7.8. Em atenção à proteção aos direitos do USUÁRIO, fica desde já esclarecido e
acordado que não serão aceitas ideias ou sugestões relacionadas a produtos, serviços ou
quaisquer outros planos de trabalho, exceto quando expressamente requisitado e acordado por
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escrito, previamente, com a FAH. Conforme legislação vigente, as ideias ou concepções
abstratas, planos e esquemas não são protegidos no Brasil. Deste modo, o USUÁRIO declara,
reconhece e aceita que qualquer transmissão de ideias ou concepções poderá ser utilizada por
quaisquer terceiros, inclusive pela FAH, para o propósito de desenvolvimento e/ou criação de
produtos, utilizando tais informações, sem que gere qualquer obrigação de compensar o
USUÁRIO.
1.7.9. Na hipótese de qualquer cláusula, termo ou disposição deste CONTRATO ser
declarada nula, tal nulidade não afetará quaisquer outras cláusulas, termos ou disposições aqui
contidas, as quais deverão permanecer em pleno vigor e efeito. A tolerância pela FAH com
relação a qualquer violação do presente CONTRATO ou sua omissão no exercício de qualquer
direito outorgado pela mesma, não será considerado como novação ou renúncia em relação a
qualquer violação futura, seja semelhante ou não, ou ao exercício pela FAH de qualquer direito
futuro conferido por este instrumento.
1.7.10. Os presentes termos e condições serão regidos pela legislação brasileira e
qualquer controvérsia que possa surgir dos serviços de acesso à Internet disponibilizados pela
FAH ao USUÁRIO será submetida ao Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
com renúncia expressa a qualquer outro.
1.7.11. A FAH declara sua satisfação em ter os USUÁRIOS navegando no SITE, porém
adverte a todos os USUÁRIOS que atendam às condições acima para realizar doações, navegar
ou utilizar o SITE, em especial quanto a qualquer autorização necessária para que o USUÁRIO
menor de 18 anos possa navegar e fornecer dados com segurança no SITE.

2. DO DOADOR
2.1.

OBJETO

2.1.1. FAH é uma Fundação de assistência social sem fins lucrativos, que opera a
plataforma eletrônica disponível para acesso no WEBSITE, com o objetivo de receber doações
e direcioná-las em forma de produtos a certas entidades sem fins lucrativos, que tenham por
objetivo a assistência social por meio do apoio e da ajuda a crianças e adolescentes, que atuem
nos campos da saúde, cultura, esporte, artes e/ou educação, previamente selecionadas pela
FAH, segundo seus exclusivos critérios ("Entidades"), de acordo com algumas das
necessidades identificadas pela FAH com relação a cada uma das Entidades.
2.1.2. O presente CONTRATO visa regular os termos e condições da realização de
doações pelo DOADOR por meio do WEBSITE.
2.1.3. O DOADOR declara ter compreendido que para poder acessar e usufruir do
WEBSITE, deverá possuir ou adquirir, às suas próprias expensas, equipamentos e serviços que
permitam o seu acesso à Internet.
2.1.4. Quando no WEBSITE existirem “links” para outros sites, incluindo os sites dos
Apoiadores, a FAH recomenda ao DOADOR Usuário consultar as respectivas "Políticas de Uso"
e "Termos de Privacidade" de tais sites, bem como quaisquer outros regulamentos específicos
de cada um deles, caso venha a ter acesso a tais sites. A FAH não presta aval, nem garante ou
representa quaisquer terceiros cujos "links" constem do WEBSITE. O Usuário reconhece que
todo e qualquer problema gerado em tais sites deve ser resolvido com a empresa titular do
respectivo site, sem a participação da FAH.
DA #8240882 - v1
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2.1. PROJETOS
2.2.1. Após a identificação de algumas das necessidades específicas das Entidades, a
FAH lançará no WEBSITE projetos para os quais cada DOADOR poderá direcionar a sua
doação ("Projetos").
2.2.2. Os Projetos serão classificados conforme a natureza dos produtos a serem doados
para as Entidades, nas seguintes categorias: (i) alimentos; (ii) saúde do bebê; (iii) educação;
(iv) eletrodomésticos; (v) saúde do sono; (vi) higiene pessoal e bucal; (vii) materiais de
construção; e (viii) brinquedos. Outras categorias poderão ser criadas, além das categorias
acima mencionadas, assim como os atuais poderão ser substituídos a qualquer tempo pela
FAH.
2.2.3. Cada um dos Projetos indicará o beneficiário da doação, o valor global que deverá
ser doado com relação a cada um dos Projetos, a evolução das arrecadações de doações já
realizadas ao longo de cada um dos Projetos até a sua conclusão, o valor que ainda deverá ser
arrecadado para concluí-lo e os produtos que serão adquiridos com os recursos provenientes
das arrecadações, os quais serão doados às Entidades.
2.2.4. O DOADOR deverá escolher um ou mais Projetos dentre aqueles disponíveis no
WEBSITE e realizar doações em valores definidos a seu exclusivo critério, conforme a
disponibilidade para cada um dos Projetos. Caso o DOADOR realize doações em valores
superiores aos valores necessários para a conclusão de cada um dos Projetos, esses serão
alocados prioritariamente nos Projetos escolhidos pela FAH até o limite necessário para a
conclusão e os valores remanescentes serão automaticamente direcionados aos Projetos que
tenham sido lançados imediatamente após aos Projetos escolhidos pela FAH.
2.2.5. Caso não haja arrecadações suficientes para completar o projeto após o prazo de
60 dias da data do lançamento, a FAH reserva-se o direito de cancelá-lo, realocando as doações
deste projeto à outros já aprovados, ou efetuar a aquisição de produtos com o valor arrecadado,
ainda que inferior a meta. Os valores doados não serão devolvidos em nenhuma hipótese.
2.2.6. Alternativamente, o DOADOR terá a opção de doar certa quantia, a seu exclusivo
critério, à FAH, sem vínculo a qualquer dos Projetos, para que a FAH determine a forma como
os recursos serão alocados em doações, ações em benefício das Entidades, ou para
manutenção da própria FFAH.
2.2.7. De todo e qualquer valor doado, o montante correspondente a 10% será
direcionado à FAH para fazer jus às suas despesas operacionais relacionadas ao WEBSITE. O
valor remanescente será integralmente utilizado em benefício das Entidades, nas aquisições de
produtos a serem à elas doados. A FAH não fará doações em dinheiro às Entidades.
2.2.8. Os produtos a serem doados às Entidades serão adquiridos pela FAH das
empresas indicadas no WEBSITE como "Parceiros" ("Parceiros").
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2.2. CADASTRO DO DOADOR
2.3.1. Para realizar doações por meio do WEBSITE, o DOADOR deverá informar, de
forma correta e completa, os seus dados pessoais e confirmá-los após o preenchimento dos
respectivos campos, conforme solicitado no WEBSITE.
2.3.2. Todas as informações fornecidas pelo DOADOR devem ser exatas, precisas,
verdadeiras e atualizadas. Reconhece o DOADOR que a FAH não tem a obrigação de verificar
a precisão dos dados transmitidos pelo DOADOR. A FAH não se responsabilizará pela correção
de dados pessoais inseridos pelo DOADOR, sendo certo que o DOADOR – ou seus pais ou
representantes legais, quando for o caso – garante e responde, em qualquer caso, pela
veracidade, precisão e autenticidade dos dados pessoais cadastrados.
2.3.3. O DOADOR autoriza expressamente a FAH a fornecer as informações constantes
do seu cadastro a autoridades públicas competentes que as solicitarem formalmente, nos
termos da constituição federal brasileira e demais legislações aplicáveis. Ademais, O DOADOR
CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE A FAH COLETE INFORMAÇÕES PARA REALIZAÇÃO
DE ACOMPANHAMENTO DE TRÁFEGO NO WEBSITE, COM INTUITO DE IDENTIFICAR
GRUPOS DE PERFIL DE DOADORES E PARA FINS DE ORIENTAÇÃO PUBLICITÁRIA.
2.3.4. O DOADOR deverá indicar no respectivo campo se aceita ou não que a FAH o
envie e-mails ou outras correspondências de caráter informativo, referentes a comunicações
específicas inerentes aos Projetos, Entidades e doações realizadas, bem como outras
informações.
2.3.5. O DOADOR declara que concorda com a Política de Privacidade da FAH
constante do WEBSITE.
Será permitido o cadastramento de Pessoa Jurídica, na pessoa de seu representante
legal.

2.3. DOAÇÕES
2.4.1. O DOADOR ESTÁ CIENTE DE QUE AS DOAÇÕES REALIZADAS NÃO
PODERÃO SER CANCELADAS. OS VALORES DOADOS NÃO SERÃO DEVOLVIDOS EM
NENHUMA HIPÓTESE.
2.4.2. As doações serão finalizadas e concluídas, após o devido pagamento que se dará
por meio de empresa responsável por gestão de pagamentos.

2.4. FUNCIONAMENTO DO WEBSITE, CASO FORTUITO E FORÇA

MAIOR
2.5.1. A FAH envidará seus melhores esforços para manter o WEBSITE em pleno
funcionamento, sem, entretanto, prestar qualquer garantia de funcionamento ininterrupto, nem
tampouco assegurar que o WEBSITE estará disponível a qualquer momento ou imune a erros
de conexão, vírus ou qualquer tipo de problema tecnológico inerente à Internet, sobre os quais
a FAH não possui qualquer possibilidade de ingerência ou de auxílio em reparação.
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2.5.2. O DOADOR obriga-se a arcar com todos os custos e despesas necessários para
possibilitar a conexão e o acesso à internet, pela tecnologia que tenha escolhido, incluindo,
exemplificativamente, os custos de aquisição dos equipamentos e serviços.
2.5.3. A equipe da FAH pode mudar, a qualquer tempo e sem aviso prévio, o conteúdo
e funcionalidades do WEBSITE.
2.5.4. A FAH não se responsabiliza por qualquer dano decorrente da inutilização ou da
indisponibilidade, parcial ou total, do WEBSITE em razão de problemas relacionados à internet,
ou provocados pelo mau uso de qualquer software, hardware ou conexões, seja a que título for.
A FAH não garante que o funcionamento do sistema de telefonia, tanto com relação à conexão,
como com relação à internet, esteja isento de falhas e/ou interrupções.
2.5.5. O DOADOR declara-se ciente de que todo e qualquer suporte decorrente de
problemas no WEBSITE será realizado via atendimento telefônico, pelos telefones informados
no WEBSITE.
2.5.6. A FAH tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade,
segurança e sigilo atinentes às informações do DOADOR, 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 q

2.5.7. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A FAH OU QUALQUER
OUTRA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE ESTIVER DEVIDAMENTE
INVESTIDA
DA
ADMINISTRAÇÃO
DO
WEBSITE
SERÃO
CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER ATRASO NA
ENTREGA DOS PRODUTOS OU FALHA NO DESEMPENHO DO
WEBSITE CAUSADOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR
FENÔMENOS NATURAIS, FORÇAS OU CAUSAS QUE NÃO SEJAM
PASSÍVEIS DE CONTROLE RAZOÁVEL, TAIS COMO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A: QUEDAS DE ENERGIA, FALHAS NA INTERNET,
GREVE DOS CORREIOS, FALHAS EM COMPUTADORES E EM
EQUIPAMENTOS
DE
TELECOMUNICAÇÃO,
TEMPESTADES,
EXPLOSÕES, FORÇAS DA NATUREZA, GUERRA, AÇÕES
GOVERNAMENTAIS, MOTINS E REBELIÕES.
3.

3.1. PROPRIEDADE INTELECTUAL
2.6.1. O DOADOR concorda que o WEBSITE, assim como os logotipos, marcas,
insígnias, fotos, imagens, descrições, textos, símbolos, sinais distintivos, manuais e quaisquer
outros materiais correlatos à FAH, constituem, direitos autorais, direitos de propriedade
industrial e/ou segredos de negócio da FAH, ou dos Apoiadores, ou dos fabricantes dos
produtos comercializados pelos Apoiadores, conforme o caso, sendo tais direitos protegidos
pela legislação nacional e internacional aplicável à propriedade intelectual, especialmente
quanto aos termos e condições das Leis n.º 9.279/96, 9.609/98 e 9.610/98, e que não pleitearão
ou reclamarão, a qualquer tempo, tais direitos de propriedade como se seus fossem .
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2.6.2. É expressamente proibido ao DOADOR a reprodução, a distribuição, a
modificação, a exibição, a criação de trabalhos derivados ou qualquer outra forma de utilização
do conteúdo do WEBSITE veiculado no ou pelo WEBSITE.

3.2. SANÇÕES
2.7.1. Sem prejuízo de outras medidas, a FAH poderá advertir, cancelar, suspender,
temporária ou definitivamente, a conta do DOADOR a qualquer tempo, e iniciar as ações
cabíveis, se o DOADOR não cumprir qualquer dispositivo deste CONTRATO, se não puder ser
confirmada e verificada a identidade do DOADOR ou se qualquer informação fornecida por ele
esteja incorreta ou se verificar que os anúncios ou qualquer atitude do DOADOR tenha causado
algum dano a terceiros ou à própria FAH ou tenham a potencialidade de assim o fazer.
2.7.2. Caso o DOADOR tenha seu cadastro inabilitado, as doações serão
automaticamente canceladas.
2.7.3. As doações serão realizadas sem ônus ou encargos às Entidades.

3.3. DISPOSIÇÕES

FINAIS

2.8.1. A FAH reserva-se o direito de, a seu critério e a qualquer tempo, modificar,
adicionar ou remover quaisquer cláusulas ou condições deste CONTRATO, divulgando a
alteração em questão por meio do WEBSITE. Exceto se expressamente definido de modo
diverso, a alteração contratual proposta pela FAH entrará automaticamente em pleno vigor a
partir da data em que for divulgada no WEBSITE.
2.8.2. Caso reste qualquer dúvida a respeito do conteúdo do presente instrumento, por
favor contate:

4. FUNDAÇÃO AMOR HORIZONTAL
Endereço: Rua Padre Manuel de Chaves, nº 62
Contato
Telefones: + 55 11 2691-8462
e-mail: contato@amorhorizontal.org
2.8.3. Com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o foro
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como o único competente para dirimir qualquer
litígio oriundo do CONTRATO, o qual é regido e deve ser interpretado de acordo com as Leis
da República Federativa do Brasil.
2.8.4. Ao realizar doações por meio do WEBSITE, o DOADOR, ou, se for o caso, seu
pai/mãe ou representante legal, de livre e espontânea vontade, sem qualquer induzimento ou
coação, manifesta sua integral concordância com o CONTRATO, o que se dá mediante o
clique no botão "CONCORDO" que aparecerá no WEBSITE, declarando, ainda, não ter
qualquer dúvida, reserva ou ressalva quanto aos termos do CONTRATO ou quanto a seu
alcance.
FUNDAÇÃO AMOR HORIZONTAL Todos os direitos reservados.
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