Política de Privacidade
Esta é a política de privacidade (doravante a "Política de Privacidade") para o Site/Aplicativo e/ou aplicativo de software ("Site/Aplicativo", "nós", "nos" ou "nosso"), oferecido em cooperação ou conexão com
qualquer um dos serviços de programação associados a qualquer uma das seguintes marcas: MTV,
Nickelodeon, Comedy Central, Paramount, Vh1 e qualquer uma de suas versões derivadas, que são
exibidas na América Latina e são fornecidas pela MTV Networks Latin America Inc. (doravante a
"MTVNLA"), uma subsidiária da Viacom International Inc. (juntos, MTVNLA e Viacom International Inc.,
as "Empresas-mãe").
Esta Política de Privacidade está destinada a explicar as nossas práticas de privacidade e abrange as
seguintes áreas:
1. Quando se Aplica Esta Política.
2. Lei Aplicável; Safe Harbor (Proteção de Dados).
3. Coleta e Uso de Informações Pessoais e Outras Informações (Exceto Serviços de Marketing
Sem Fio e Oportunidades Promocionais Associadas).
4. Opção de Exclusão de Certos Usos de Informações Pessoais e Outras Informações (Exceto
Serviços de Marketing Sem Fio e Oportunidades Promocionais Associadas).
5. Serviços de Marketing Sem Fio e Oportunidades Promocionais Associadas.
6. Compartilhamento e Divulgação de Informações Pessoais e Outras Informações.
7. Revisão, Atualização ou Exclusão de Determinadas Informações.
8. Proteção de Informações.
9. Alterações a esta Política de Privacidade e Notificação.
10. Disposições gerais:
1. Quando esta política é aplicável.
Esta Política de Privacidade se aplica se você estiver acessando o Site/Aplicativo através de um computador pessoal, um dispositivo móvel ou quaisquer outras tecnologias ou outros dispositivos atualmente
conhecidos ou que sejam desenvolvidos ou descobertos no futuro (cada um, um “Dispositivo”) e se você
está acessando o Site/Aplicativo como um usuário registrado (se for oferecido pelo Site/Aplicativo) ou
outro usuário do Site/Aplicativo. Esta Política de Privacidade regula apenas as Informações Pessoais (tal
como os termos são definidos a seguir) recolhidos pelo Site/Aplicativo e não cobre quaisquer informações coletadas de qualquer outra forma (como pelo Canal MTV, mas não através do Site/Aplicativo) ou
por qualquer outro site/aplicativo oferecido pela MTV e/ou pela MTVNLA, as Empresas-mãe e/ou quaisquer subsidiárias e afiliadas das Empresas-mãe (coletivamente, as “Afiliadas”) ou coletadas por qualquer
outra companhia, salvo especificamente aqui indicado. Nós podemos, ocasionalmente, combinar Informações (como esse termo é definido abaixo) com outras informações que coletemos de outras fontes,
como informações recebidas das Empresas-mãe, Afiliadas, empresas de marketing ou Anunciantes e, se
fizermos isso, o nosso uso das Informações combinadas resultantes estará sujeito a esta Política de
Privacidade.
Esta Política de Privacidade permanecerá em pleno vigor e efeito, mesmo que o seu uso do, ou a participação no Site/Aplicativo ou em qualquer serviço, caraterística, função ou atividade promocional em
particular oferecida através do Site/Aplicativo terminar, caducar, cessar, for suspenso ou desativado por
qualquer motivo. Se você não concordar com esta Política de Privacidade, não participe no Site/Aplicativo nem de quaisquer das funções, atividades ou serviços oferecidos através do Site/Aplicativo.
2. Lei aplicável; Safe Harbor (Proteção de dados).
Este Site/Aplicativo/Aplicativo é oferecido e está disponível apenas para usuários a partir dos 13 anos de
idade que residem em: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá,
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Surina-
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me, Uruguai e Venezuela, Ilhas Cayman, Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Ilhas Virgens Britânicas, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Granada, Guadalupe, Haiti, Jamaica, Martinica, Montserrat, Saba, San Eustatius, St. Barthelemy, St. Kitts & Nevis , St.
Lucia, St. Maarten, St. Martin, St. Vincent e Granadinas, Trinidade, Tobago, Ilhas Turcas e Caicos, e
México (doravante, a "América Latina") e certas funcionalidades neste Site/Aplicativo (incluindo, embora
não se limitando ao registro do usuário) podem estar sujeitos a uma idade mais elevada e/ou a outros
requisitos de elegibilidade. Este Site/Aplicativo é regido e operado de acordo com as leis dos Estados
Unidos e está sujeito a todas as leis e regulamentações locais, estatais e nacionais e, às vezes, a tratados internacionais. Não fazemos declarações de que este Site/Aplicativo é operado de acordo com, ou
regido pelas leis ou regulamentos de outras nações. Por meio de sua participação nas atividades de
nosso Site/Aplicativo, você certifica que satisfaz a idade e outros requisitos de elegibilidade para este
Site/Aplicativo tal como estabelecido em nosso Contrato de Termos de Uso. Se você não cumpre ou se
enquadra com a idade e outros requisitos de elegibilidade exigidos, deixe de usar o Site/Aplicativo imediatamente já que o uso contínuo do Site/Aplicativo indica que está concordando com a coleta, o uso, a
revelação, o gerenciamento e o armazenamento de suas Informações, tal como descrito nesta Política
de Privacidade.
Se você estiver localizado no Espaço Econômico Europeu (doravante o "EEE") e na Suíça, para obter
maiores informações sobre as nossas políticas e práticas de privacidade com relação às informações

pessoais transferidas a partir do EEE e da Suíça, consulte nossa Politica de privacidade e dados pessoais
localizada
em
http://www.viacom.com/privacypolicy/Documents/VIACOM-610657-v1Safe_Harbor_Policy.pdf
3. Coleta e uso de informações pessoais e outras informações (exceto serviços de marketing sem
fio e oportunidades promocionais associadas).
Quando usamos o termo "Informações Pessoais" fazemos referência às informações que permitiriam a alguém identificá-lo ou contatá-lo, como o seu nome completo, endereço postal, e-mail ou
número de telefone. Quando usamos o termo “Outras Informações”, fazemos referência a quaisquer informações que não sejam as Informações Pessoais, que poderiam ser coletadas sobre
você (Informações Pessoais e Outras Informações, em conjunto, as “Informações”).

Venho por meio deste como Usuário aceitar e concordar expressamente com e autorizar o uso, a coleta, o armazenamento e tratamento dos meus dados/informações pessoais de acordo com esta Política
de Privacidade.
a.

Informações que coletamos fornecidas por você.

i. Registro do Usuário. Na medida em que oferecemos registro de usuários no Site/Aplicativo,
para se registrar como um membro do Site/Aplicativo, você deve escolher um nome de usuário e
senha (em conjunto, sua “ID de Usuário”) e também podem lhe exigir que forneça outras Informações, tais como seu endereço de correio eletrônico e a data de nascimento. Informações adicionais podem ser solicitadas durante o processo de registro (mas não são obrigatórias).
ii. Em Relação a Certas Caraterísticas e Funções. Também podemos fornecer-lhe o acesso a determinadas caraterísticas ou funções que podemos oferecer no Site/Aplicativo, que incluem, mas não se
limitam a uma gama de conteúdos audiovisuais, como a opção a se subscrever para uma seleção de
boletins informativos e outras informações periódicas, salas de chat, fóruns, serviços de correio eletrônico, serviços de mensagens, leilões, compras, registro e páginas de perfil de membros. Para se inscrever
ou participar destas caraterísticas ou funções, o que pode exigir um log-in, na base da funcionalidade
e/ou função, pode ser-lhe solicitado que você forneça determinadas Informações sobre você para que
possamos personalizar e/ou permitir-lhe o uso de tais caraterísticas e funções. Por exemplo, para se
inscrever para receber boletins informativos por e-mail, pode-lhe ser solicitado que você forneça seu
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endereço de correio eletrônico, data de nascimento e CEP separado de qualquer registro de usuário.
Além disso, ainda como exemplo, na medida em que oferecemos esses serviços, se você pedir qualquer
um dos nossos vários Produtos (como definido no Contrato de Termos de Uso), além do seu nome e
informações de contato, nós também iremos coletar e podemos armazenar seu endereço de faturamento, endereço de entrega, seleções de Produtos, seu cartão de crédito ou outras informações de instrumento de pagamento, seu número de ordem e informações sobre seu endereço de internet no computador e do Site/Aplicativo que pode ter lhe encaminhado ou dirigido ao Site/Aplicativo (por exemplo, o URL
que o encaminhou). Seu número de cartão de crédito ou débito é coletado através de uma transmissão
segura.
iii. Em Relação a Promoções como Concursos e Sorteios. Poderá haver um processo de registro
separado para acessar a Promoções tais como concursos e sorteios que podem exigir a apresentação
de todos ou alguns dos seguintes: seu nome e sobrenome, endereço, cidade, estado e CEP, endereço
de correio eletrônico, número de telefone e data de nascimento. Podem ser solicitadas Informações adicionais, dependendo da Promoção específica. A página de entrada da Promoção e/ou das Regras irá
fornecer os requisitos específicos. Você também poderá ter a oportunidade de consentir em receber
Promoções ou ofertas de terceiros anunciantes, patrocinadores (os “Anunciantes”) como resultado do
seu uso do Site/Aplicativo em relação a muitos destes tipos de Promoções.
b.

Informações coletadas através do uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento.

"Cookies" (que podem ser arquivos html, arquivos Flash ou outra tecnologia) são arquivos de texto que
ajudam a armazenar as preferências e a atividade do usuário. Os “Web beacons” (também conhecidos
como tags de imagens, gif ou web bugs) são peças pequenas de códigos usados para coletar dados de
publicidade, como a contagem de visitas a páginas, vistas de promoções ou respostas de publicidade. O
Site/Aplicativo e/ou os terceiros podem usar “cookies”, “web beacons” e outras tecnologias de rastreamento similares (coletivamente, “Tecnologias de Rastreamento”) para coletar Outras Informações automaticamente enquanto você navega no Site/Aplicativo e na web.
Usamos Tecnologias de Rastreamento para ajudar a personalizar o nosso conteúdo, permitir que os
usuários naveguem entre sites associados sem ter que se registrar em cada Site/Aplicativo, compreender o Site/Aplicativo e o uso da Internet, melhorar ou personalizar o conteúdo, as ofertas ou os anúncios
neste Site/Aplicativo, personalizar a sua experiência neste Site/Aplicativo (por exemplo, reconhecer o
seu nome quando voltar para o Site/Aplicativo), compreender suas interações com mensagens de correio-eletrônicos (tais como os vínculos clicados e se as mensagens foram abertas ou encaminhadas),
salvar sua senha nas áreas de proteção de senhas, salvar seu jogo on-line ou as configurações do reprodutor de vídeos, permitir que use carrinhos de compras no Site/Aplicativo, ajudar-nos a lhe oferecer
produtos, programas ou serviços que lhe podem interessar, entregar publicidade relevante, manter e
administrar o Site/Aplicativo e para outros fins descritos na Seção "Uso das Informações", "Outras Informações Coletadas por Nós" abaixo. Estas Tecnologias de Rastreamento recolhem dados de "fluxo de
cliques" e Outras Informações adicionais a respeito de suas visitas ao Site/Aplicativo, tal como suas visitas para as páginas do Site/Aplicativo, o uso das nossas funções, e o histórico de compras ou preferências, e também pode recolher seu endereço de IP ou algum outro identificador exclusivo para o Dispositivo que você usa para acessar o Site/Aplicativo ("Identificador"). Um Identificador é atribuído automaticamente a qualquer Dispositivo que usar para acessar o Site/Aplicativo. Suas Informações Pessoais não
são coletadas como parte deste processo, mas podemos associar Outras Informações coletadas por
Tecnologias de Rastreamento com as Informações Pessoais.
Ao visitar o Site/Aplicativo, seja como usuário cadastrado ou de outra forma, você reconhece,
compreende e concorda que está nos dando o seu consentimento para rastrear suas atividades e
seu uso do Site/Aplicativo através destas Tecnologias de Rastreamento, e que podemos usar
Tecnologias de Rastreamento nos correios-eletrônicos que enviamos a você.
Este Site/Aplicativo ainda pode usar uma variedade de redes de publicidade de terceiros, trocas de dados, fornecedores de serviços de medição de tráfego, fornecedores de serviços analíticos de marketing e
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outros terceiros (coletivamente, os “Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros”) para, por
exemplo, apresentar anúncios no Site/Aplicativo, facilitar o direcionamento dos anúncios e/ou medir e
analisar a eficácia da publicidade e/ou o tráfego no Site/Aplicativo (“Serviços de Direcionamento”).
Estes Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros não têm acesso às Tecnologias de Rastreamento estabelecidas pelo Site/Aplicativo, exceto na medida necessária para fornecer serviços para o
Site/Aplicativo. Os Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros, bem como os Anunciantes,
podem por si mesmos estabelecer e acessar suas próprias Tecnologias de Rastreamento ativadas no
seu navegador (ou para Flash cookies, se você não as eliminou) e/ou podem de qualquer outra forma ter
acesso a Informações sobre você e a suas atividades online no decorrer do tempo e através de diferentes sites/aplicativos ao usar o Site/Aplicativo.
c.

Uso de informação.

Como estabelecido nesta Política de Privacidade, podemos compartilhar Informação com nossas
Empresas-mãe e Afiliadas.
i.
Informações Pessoais. Nós, e/ou nossas Empresas-mãe e Afiliadas usamos as Informações Pessoais que coletamos de você em diversas formas, incluindo:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Através do envio de e-mails de marketing e promocionais ou, sujeito à Seção de “Serviços
de Marketing Sem Fio e Oportunidades Promocionais Associadas” abaixo, mensagens de
texto e/ou notificações automáticas oferecendo a compra de mercadorias e/ou serviços
que podem ser de interesse para os usuários, sejam os bens e/ou serviços fornecidos pelo Site/Aplicativo, pelas Empresas-mãe, pelas Afiliadas ou por terceiros (por exemplo, podemos enviar-lhe um e-mail sobre um produto vendido por um terceiro);
Processando o seu registro no Site/Aplicativo, tal como verificando se seu endereço de email está ativo e é válido;
Entrando em contato com você com relação à administração de sua conta, quaisquer serviços, caraterísticas ou funções em que você tiver se registrado para usar, quaisquer
Promoções nas quais tiver participado ou acessado, quaisquer mercadorias e/ou serviços
ou Produtos que tiver solicitado ou quaisquer outras transações que tiver empreendido
no Site/Aplicativo;
Permitindo-lhe participar nas áreas públicas e/ou outras caraterísticas do Site/Aplicativo;
Respondendo as suas perguntas ou outras solicitudes;
Entrando em contato com você a respeito do uso do Site/Aplicativo, com fins informativos
relacionados ao Site/Aplicativo ou, a nosso critério, com relação às alterações às políticas
do Site/Aplicativo;
Melhorando o Site/Aplicativo ou os nossos serviços e para fins comerciais internos;
Adaptando sua experiência no Site/Aplicativo e/ou de qualquer outra forma personalizando o que você vê quando visita o Site/Aplicativo;
Armazenando sua ID de Usuário ou outras Informações Pessoais, para que não tenha que
voltar a digitá-las a cada vez que visitar o Site/Aplicativo;
De qualquer outra forma manter e administrar o Site/Aplicativo; e
Para outros fins revelados no momento em que você fornecer as Informações Pessoais.

ii. Outras Informações coletadas por nós. Nós, e/ou nossas Empresas-mãe e Afiliadas usamos as
Outras Informações que coletamos de você em diversas formas, incluindo:
•
•

Manter a contagem de suas visitas de retorno ao Site/Aplicativo ou aos sites/aplicativos
de nossas Empresas-mãe, Afiliadas, Anunciantes ou parceiros.
Acumular e relatar informações agregadas, informações estatísticas com relação ao Site/Aplicativo e a atividade do usuário;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Determinar quais caraterísticas, páginas eletrônicas, produtos e serviços os usuários gostam mais, entre outras coisas, para nos ajudar a operar o Site/Aplicativo, aperfeiçoar e melhorar nossos serviços e o Site/Aplicativo, e exibir informações publicitárias e de marketing;
Preparar relatórios estatísticos;
Permitindo-lhe participar nas áreas públicas e/ou outras caraterísticas do Site/Aplicativo;
Melhorando o Site/Aplicativo ou os nossos serviços e para fins comerciais internos;
Adaptando sua experiência no Site/Aplicativo e/ou de qualquer outra forma personalizar o
que você vê quando visita o Site/Aplicativo;
Armazenando Outras Informações para uso nas suas visitas de retorno ao Site/Aplicativo;
De qualquer outra forma manter e administrar o Site/Aplicativo;
Para os usos descritos para as "Informações Pessoais" acima; e
Para outros fins revelados no momento em que você fornecer as Outras Informações.

iii. Outras Informações Coletadas por Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e
Anunciantes. O uso de Tecnologias de Rastreamento por Fornecedores de Serviços de Publicidade de
Terceiros e Anunciantes está sob seu controle e não sob o nosso controle. Mesmo que tenhamos uma
relação com os Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e Anunciantes, não controlamos
seus sites/aplicativos ou suas práticas e políticas referentes às suas Informações e você deve estar ciente de que poderiam se aplicar regras diferentes para a coleta, uso ou revelação de suas Informações por
terceiros em conexão com suas propagandas ou promoções e outros sites que você achar na Internet.
Esta Política de Privacidade não cobre nenhuma utilização das Informações que os Fornecedores de
Serviços de Publicidade de Terceiros ou Anunciantes possam obter diretamente de você. O uso das
Tecnologias de Rastreamento dos Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e dos Anunciantes é regido pelas próprias políticas de privacidade específicas dos Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros ou Anunciantes, conforme aplicável, e não por esta Política de Privacidade. No
entanto, consulte a Seção “Opção de Exclusão de Certos Usos de Informações Pessoais e Outras
Informações (Exceto Serviços de Marketing Sem Fio e Oportunidades Promocionais Associadas)” para
obter mais informações sobre como optar por abandonar a coleta e/ou uso das Informações coletadas
por certos Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros.
4. Opção de exclusão de certos usos de informações pessoais e outras informações (exceto serviços de marketing sem fio e oportunidades promocionais associadas).
a.

Opção de exclusão de certos usos de informações pessoais.

i.
Em conexão com e-mails e ofertas de marketing e promocionais. Sujeito à disponibilidade,
você pode optar pela exclusão de receber nossos e-mails de marketing e promocionais a qualquer momento, indo para página de início do Site/Aplicativo, fazendo o login, e clicando no link "Conta", para (1)
desativar sua conta ou (2) alterar ou editar suas preferências. Você também pode usar o mecanismo de
“optar pela exclusão” contido em cada um desses e-mails. Por favor, note que quando você opta pela
exclusão de receber e-mails de marketing e promocionais de nossa parte, você não está optando por
não receber os boletins informativos que tiver solicitado. Além disso, quando você usa o mecanismo da
opção de exclusão contido em um e-mail, você não está optando por não receber e-mails de marketing e
promocionais das outras marcas da Viacom International Inc.. Por favor, veja a Seção 4.a.ii abaixo para
obter suas opções sobre os boletins informativos.
ii. Em conexão com os boletins informativos e outros e-mails baseados nos editoriais. Na medida
em que o Site/Aplicativo aplicável oferece boletins ou outros e-mails baseados nos editoriais, para gerir
as suas preferências dos boletins informativos, você pode clicar no link/botão do boletim fornecido no
rodapé do nosso Site/Aplicativo para selecionar os boletins que você recebe ou seguir o link/botão de
cancelamento no boletim aplicável ou cancelar através de http://exodus.mtv.com/site/unsubscribe_email.
Por favor, note que quando você optar por não receber de nós qualquer ou todos os boletins e outros emails baseados nos editoriais, você não está optando por não receber de nós e-mails de marketing e
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promocionais. Por favor, veja a Seção 4.a.i acima para ver suas opções sobre e-mails de marketing e
promocionais.
iii. Em conexão com os serviços de marketing sem fios. Consulte “Rescisão dos serviços sem fio
pelos usuários” contido na Seção “Serviços de marketing sem fio e oportunidades promocionais associadas” para obter mais informações sobre como você pode cancelar o recebimento das mensagens de
texto.
iv. Certos direitos contínuos independentemente da opção de exclusão. No entanto, mesmo se
você exercer os seus direitos de opção de exclusão mencionados acima, nós, ou as nossas Empresasmãe ou Afiliadas, podemos continuar entrando em contato com você para os outros fins descritos na
Seção “Uso das informações” acima, bem como para fins de manutenção e fins administrativos.
b.
Optar pela exclusão de uso de certas outras informações coletadas por tecnologias de
rastreamento.
i.
Tecnologias de rastreamento estabelecidas por Fornecedores de Serviços de Publicidade
de Terceiros e Anunciantes. Com relação às Tecnologias de Rastreamento estabelecidas por Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e Anunciantes, você tem uma série de opções:
•

•

•

•

Os Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e Anunciantes podem coletar Outras
Informações sobre você quando você visita este Site/Aplicativo para ajudar a identificar produtos
e serviços que podem ser de interesse para você e lhe entregar publicidade adaptada a seus interesses.
Você pode optar por rejeitar o uso de Outras Informações para esses fins publicitários por esses
Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e Anunciantes, do DoubleClick/Google,
usando essas ferramentas de opção de exclusão dos Fornecedores de Serviços de Publicidade
de Terceiros e Anunciantes. Você pode acessar a ferramenta do DoubleClick/Google em
http://www.google.com/intl/en/privacy/ads/ ou como descrito no próximo ponto abaixo.
Também, de vez em quando, podemos permitir que outros Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e Anunciantes coletem Outras Informações no Site/Aplicativo. Alguns destes
Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e Anunciantes podem participar da Ferramenta de Opção de Exclusão da Iniciativa de Publicidade na Rede e/ou do Programa AutoRegulamentado para a Publicidade Comportamental Online. Por favor, clique nos links dessas
ferramentas para conhecer mais sobre suas opções.
Por favor, note o seguinte com relação à opção de exclusão:
o As ferramentas de opção de exclusão tratadas acima são "baseadas em cookies". Isso significa que as ferramentas contam com cookies para lembrar as suas escolhas com relação ao uso de suas informações pelas partes que oferecem essas escolhas. Se você eliminar as Tecnologias de Rastreamento usando os controles no seu navegador na Web (um processo descrito abaixo) depois de optar pela exclusão, é possível que tenha que voltar a optar pela exclusão para restabelecer suas preferências de
optar pela exclusão.
o As opções de exclusão são "específicas do navegador". As preferências de opção
de exclusão que você escolhe aplicar-se-ão apenas ao navegador da Web que você
usou quando selecionou essas preferências. Isso significa, por exemplo, que se você opta pela exclusão quando estiver usando o Internet Explorer 9, esta escolha não afetará o
uso de Outras Informações coletadas pelas Tecnologias de Rastreamento quando usar
Mozilla Firefox no mesmo Dispositivo. Também significa que se você optar pela exclusão
em um Dispositivo, isso não afetará o uso de Outras Informações pelas Tecnologias de
Rastreamento nos outros Dispositivos que possa usar para acessar o Site/Aplicativo.
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OBSERVE QUE O USO E ARMAZENAMENTO DE FLASH COOKIES NORMALMENTE NÃO PODE
SER CONTROLADO ATRAVÉS DE SEU NAVEGADOR. VEJA ABAIXO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COMO CONTROLAR FLASH COOKIES.
ii. Tecnologias de rastreamento configuradas pelo Site/Aplicativo. Com relação às Tecnologias de
Rastreamento estabelecidas pelo Site/Aplicativo, você tem uma série de opções:
•

•

Você pode evitar o uso de certas Tecnologias de Rastreamento (exceto as Flash cookies), usando os controles no seu navegador da Internet. Para fazer isso, você deve:
o Deletar as Tecnologias de Rastreamento existentes através da sub-opção de “Opções
de Internet” da opção do menu “Ferramentas” de seu navegador ou, caso contrário, como indicado pelo recurso de suporte de seu navegador; e
o Desativar futuras Tecnologias de Rastreamento através dos mesmos controles do navegador. Informações adicionais sobre como ativar ou desativar a maioria das Tecnologias
de Rastreamento podem estar disponíveis através do recurso de suporte de seu navegador. (Consulte a seção de "ajuda" de seu navegador para obter mais informações).
Você pode optar que o Dispositivo que você utiliza para acessar o Site/Aplicativo avise-lhe a cada vez que um cookie ou a maioria das outras Tecnologias de Rastreamento está sendo configurada (exceto as Flash cookies), ou você pode optar por desativar esses avisos. Isso é feito através de seu navegador no Dispositivo que usa para acessar o Site/Aplicativo. Informações adicionais sobre avisos ou remoção de avisos podem estar disponíveis através do recurso de suporte
de seu navegador.

Este Site/Aplicativo assumiu o compromisso de cumprir com os Princípios de Auto-Regulamento para a
Publicidade Compartamental Online. Clique aqui para obter informações sobre este Site/Aplicativo e a
publicidade comportamental online.
Alguns fabricantes de Dispositivos podem pré-configurar seus navegadores para bloquear as Tecnologias de Rastreamento de sites/aplicativos que não sejam os que você visita diretamente e, nesse caso,
certos serviços e anúncios poderiam não funcionar nesses Dispositivos. Além disso, se você deletar,
rejeitar, desativar ou desligar as Tecnologias de Rastreamento, pode não ter acesso a certas caraterísticas do Site/Aplicativo e alguns dos nossos outros serviços podem não funcionar corretamente.
iii. Flash Cookies. Por favor, note que se você deletar, rejeitar, desativar ou desligar as Tecnologias de
Rastreamento estabelecidas pelos Fornecedores de Serviços de Publicidade de Terceiros e Anunciantes
e estabelecidas por este Site/Aplicativo através das opções de acima, isso não removerá as Flash cookies. Para mais informações sobre as Flash cookies e como removê-las do seu computador, visite
http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.
iv. Sinais para não rastrear e mecanismos similares. Alguns navegadores da Internet podem transmitir sinais para "não rastrear" os sites/aplicativos com os quais o navegador se comunica. Devido às diferencias de como os navegadores incorporam e ativam esta característica nem sempre é claro se os usuários querem que esses sinais sejam transmitidos, ou se eles ainda estão cientes deles. Neste momento
há desacordo, inclusive entre os participantes na organização de estabelecimento de padrões na Internet, sobre o que, se houver alguma coisa, os site/aplicativos devem fazer quando receberem tais sinais.
Atualmente não adotamos medidas em resposta a estes sinais, mas, se e quando um padrão final for
estabelecido e aceito, podemos reavaliar como responder a esses sinais. Em vez disso, como descrito
acima, consulte o link para os Programa Auto-Regulamentado para a Publicidade Comportamental Online que nós seguimos o qual lhe oferece opções sobre as informações coletadas para fins de publicidade
comportamental online e os controles de cookies do navegador e outros mecanismos descritos nas secções 4(b)(i), (ii) and (iii).
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5. Serviços de marketing sem fio e oportunidades promocionais associadas.
A MTV pode fornecer aos usuários e espectadores a oportunidade de se registrar para Promoções especiais, serviços, notícias, programação e informação entregues via mensagens de texto e outros dispositivos sem fio como telefones celulares e, no caso de fazê-lo, os usuários deverão fornecer seu consentimento para receber essas informações da MTV, seja através do registro no Site/Aplicativo ou através
dos seus dispositivos sem fio. Tais serviços e oportunidades promocionais são fornecidos pelas Empresas-mãe ou pelas Afiliadas da MTV. As Informações solicitadas como parte do processo de registro online, podem incluir um número de telefone do usuário ou um endereço do e-mail sem fio, mas apenas se
solicitado especificamente, e o nome da operadora. Podem ser solicitadas Informações Adicionais para
Promoções específicas, como as preferências de um usuário com relação a mercadorias ou serviços,
opções de música ou artistas, ou outras informações de levantamentos similares. Dependendo da Promoção, também podemos coletar um endereço de e-mail ou outras Informações e, dependendo das
Informações coletadas, também pode ser solicitado ao usuário que confirme seu consentimento para
com esta Política de Privacidade e o Contrato dos Termos de Uso.
Alertamos que as transmissões sem fio não são seguras, e existe um grande risco de que terceiros desconhecidos interceptem as mensagens ou a Informação Pessoal dos usuários quando usarem um dispositivo de comunicações sem fio.
Os Usuários que se registrarem para estes serviços de marketing sem fio da MTV reconhecem, compreendem e concordam que eles assumirão as despesas da operadora sem fio do usuário para todas as
mensagens que nós lhe enviarmos a partir da MTV. Serão aplicadas taxas de mensagens padrão, salvo
indicação em contrário. Sob nenhuma circunstância o Site/Aplicativo, a MTV, suas Empresas-mãe
ou Afiliadas serão responsáveis por quaisquer taxas de e-mail ou mensagens de texto sem-fio
feitas pelo usuário ou por uma pessoa que tenha acesso ao dispositivo sem fio, número de telefone ou endereço de e-mail do usuário.
a.
Registro. Na medida em que fornecemos serviços de marketing sem fio, existem dois métodos
de registro fornecidos para os serviços de marketing sem fio da MTV. As Promoções com taxa padrão
estarão sujeitas ao método de "opção pela inclusão simples" ou ao método de "opção pela inclusão dupla" (Site/Aplicativo/SMS), a critério da MTV, dependendo do tipo de Promoção. Os serviços com taxa
premium exigirão o método da "opção pela inclusão dupla" (Site/Aplicativo/SMS, SMS/SMS ou qualquer
outro meio de troca de uma mensagem instantânea, que inclui, mas não está limitado ao MMS).
i. Método de opção pela inclusão simples: Em resposta à imprensa, rádio, televisão, Internet ou outras
mensagens promocionais, os usuários serão direcionados para enviar uma palavra ou código específico
através de uma mensagem de texto para um número de telefone designado para se registrar para o serviço promovido. A apresentação voluntária do usuário da palavra ou do código designado à MTV significará que o usuário concedeu livre e afirmativamente sua autorização para que a MTV possa lhe enviar
mensagens de texto. A MTV irá agradecer ao usuário pelo seu registro, enviando-lhe uma mensagem de
"Obrigado". O usuário pode rescindir o acordo de serviço a qualquer momento usando o comando de
cancelamento do registro incluído em qualquer mensagem de texto da MTV ou enviando uma mensagem de texto para a MTV que diga “PARAR”, “FINALIZAR”, “CANCELAR”, “REMOVER”, “CANCELAR
REGISTRO” ou “SAIR”.
ii. Método de opção pela inclusão dupla (Site/Aplicativo/SMS): Em resposta à imprensa, rádio, televisão, Internet, ou outras mensagens promocionais, os usuários serão direcionados para este Site/Aplicativo para começar o processo de registro. O Usuário deve consentir afirmativamente para que a
MTV possa enviar-lhe mensagens sem fio ao seu dispositivo sem fio designado, apresentando um número de telefone (ou endereço de e-mail sem fio, apenas se requerido pela MTV) e clicando na declaração
de consentimento na página de registro do Site/Aplicativo. O usuário também deve concordar com a
Política de Privacidade do Site/Aplicativo e o Contrato de Termos de Uso antes de completar o processo
de registro online. Então, a MTV irá enviar uma mensagem de "Confirmação" ao dispositivo sem fio designado do usuário e iremos solicitar que o usuário confirme que concordou em receber mensagens da
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MTV para esse número de telefone específico (ou nome de domínio sem fio quando for o caso). O usuário deve responder à mensagem de "Confirmação" com uma mensagem de texto que diga "SIM" ou "S"
que vai indicar a aceitação do usuário para o serviço de marketing sem fio da MTV. O usuário não estará
registrado para o serviço de marketing sem fio específico sujeito à Promoção, até responder à mensagem de "Confirmação". Um usuário pode responder à mensagem de "Confirmação" a qualquer momento
desde que a MTV possa escolher concluir a oferta do serviço de marketing sem fio a qualquer momento,
e a resposta do usuário à "Confirmação" será válida apenas se a resposta for recebida enquanto a MTV
continuar a oferecer o serviço específico de marketing sem fio.
iii. Método de Opção pela Inclusão Dupla (SMS/SMS): Em resposta à imprensa, rádio, televisão, Internet ou outras mensagens promocionais, os usuários serão direcionados para enviar uma palavra ou
código específico através de uma mensagem de texto para um número de telefone designado para se
registrar para o serviço promovido. Então, a MTV irá enviar uma mensagem de "Confirmação" ao dispositivo sem fio designado do usuário e iremos solicitar que o usuário confirme que concordou em receber
mensagens da MTV para esse número de telefone específico (ou nome de domínio sem fio quando for o
caso). O usuário deve responder à mensagem de "Confirmação" com uma mensagem de texto que diga
"SIM" ou "S" que vai indicar a aceitação do usuário para o serviço de marketing sem fio da MTV. O usuário não estará registrado para o serviço de marketing sem fio específico sujeito à Promoção, até responder à mensagem de "Confirmação". Um usuário pode responder à mensagem de "Confirmação" a qualquer momento desde que a MTV possa escolher concluir a oferta do serviço de marketing sem fio a
qualquer momento, e a resposta do usuário à "Confirmação" será válida apenas se a resposta for recebida enquanto a MTV continuar a oferecer o serviço específico de marketing sem fio.

b. Rescisão dos serviços sem fio pelo usuário. Independente de qual dos métodos de opção de inclusão
acima ou alternativos foi usado para o registro, os usuários podem revogar o seus consentimentos para
receber mensagens da MTV através do seguinte procedimento:
Um usuário pode cancelar um ou mais serviços através de seu dispositivo sem fio a qualquer momento
usando o mecanismo de cancelamento fornecido pela MTV no momento em que a mensagem é enviada,
ou enviando uma mensagem de texto que diga “PARAR”, “FINALIZAR”, “CANCELAR”, “REMOVER”,
“CANCELAR REGISTRO” ou “SAIR”. A MTV irá cancelar o registro do usuário para o serviço sem fio
mais recente enviado para o usuário. Quaisquer destas palavras seguidas pela palavra "TODOS" no
pedido de terminação do usuário irá cancelar todos os serviços sem fio registrados do usuário com a
MTV. Se o usuário cancelar o registro de um ou todos os serviço(s) da MTV através de seu dispositivo
sem fio, o(s) serviço(s) serão imediatamente encerrados e isso irá cancelar a opção pela inclusão anteriormente selecionada pelo usuário.
c. Rescisão dos serviços sem fio pela decisão da MTV. Um usuário compreende, reconhece e concorda que a MTV pode, a seu exclusivo critério e sem responsabilidade nenhuma para com qualquer
usuário, terminar/encerrar a oferta de qualquer serviço de marketing sem fio específico ou todos os serviços de marketing sem fio a qualquer momento sem aviso prévio. A MTV pode fornecer avisos de terminações ou alterações nos serviços neste Site/Aplicativo.
d.
Uso das informações. A MTV não irá usar um número de telefone sem fio, endereço de e-mail
de Internet convencional ou sem fio, ou outras Informações fornecidas para seus serviços de marketing
sem fio para qualquer outro fim diferente a fornecer o serviço solicitado, a menos que forneçamos aviso
prévio de qualquer outro uso. Não iremos compartilhar quaisquer Informações Pessoais com Anunciantes ou outros comerciantes de terceiros, a menos que você opte pela inclusão para tal divulgação. Compartilharemos as Informações Pessoais com os fornecedores de serviços operacionais que nos assistam
na entrega a você desses serviços sem fio e com as Empresas-mãe e Afiliadas.
6. Compartilhamento e divulgação de informações pessoais e outras informações.
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a.
Compartilhamento e divulgação de informações pessoais. Em geral, não vendemos, alugamos, arrendamos ou divulgamos suas Informações Pessoais a terceiros, a menos que você
consentir para tal divulgação ou como descrito nesta Política de Privacidade.
i.
Divulgação às Empresas-mãe e afiliadas. Podemos divulgar Informações Pessoais às Empresas-mãe e Afiliadas para fins de marketing e/ou administrativos. Você pode escolher a opção
pela exclusão de alguns desses usos como descrito na Seção “Opção de exclusão de certos usos
de informações pessoais” acima.
ii. Divulgação de certas informações nas postagens destinadas a serem divulgadas. Certas Informações Pessoais associadas com uma Postagem podem ser destinadas a sua divulgação (“Informação para Postagem”), como o nome de usuário. Vamos divulgar Informações de Postagem
em relação à exibição de, e outros serviços conexos, tais como os Comentários.
iii. Divulgação em conexão com os serviços e caraterísticas "co-branded". O Site/Aplicativo pode
também oferecer serviços e funções "co-branded", como eventos e Promoções que colocamos
junto com outra empresa ou nossas Empresas-mãe ou Afiliadas ("Parceiro Co-Branded) e que
pode ser hospedado no Site/Aplicativo e/ou no Site/Aplicativo de nosso Parceiro Co-Branded.
Podemos compartilhar suas Informações Pessoais com o nosso Parceiro Co-Branded e seu uso
voluntário de, ou participação no serviço ou característica "co-branded" significa que você opta
pela inclusão e dá seu consentimento afirmativo tanto para o Site/Aplicativo quanto para o Parceiro Co-Branded coletar as Informações fornecidas em conexão com a caraterística ou serviço "cobranded" específico e para usar tais Informações para o cumprimento do serviço ou caraterística,
e para fins de marketing ou administrativos. O Parceiro Co-Branded vai ser identificado na caraterística ou no serviço co-branded, juntamente com a política de privacidade do Parceiro CoBranded. Se você quiser optar pela exclusão no futuro do uso de suas Informações Pessoais por
parte do Parceiro Co-Branded para fins de marketing, precisará contatar o Parceiro Co-Branded
diretamente e o uso dessas informações pelo Parceiro Co-Branded está sujeita à política de Privacidade do próprio Parceiro Co-Branded.
iv. Divulgação a Fornecedores de Serviços Operacionais. Temos também o direito de divulgar
suas Informações Pessoais e Outras Informações a terceiros com a finalidade de administrar e
manter os serviços, as caraterísticas, as funções e as operações do Site/Aplicativo. Vamos nos
referir a esses terceiros como “fornecedores de serviços operacionais”. Usamos prestadores de
serviços operacionais para fornecer de forma eficiente toda a gama de conteúdos, atividades,
serviços, caraterísticas e funções que lhe trazemos e divulgamos suas Informações aos fornecedores de serviços operacionais com o fim de fornecer os serviços a você.
v. Divulgação a outros terceiros. Além do acima exposto, vamos disponibilizar as suas Informações Pessoais e Outras Informações para terceiros nas seguintes circunstâncias limitadas:
•

•
•
•

Quando estivermos obrigados a fazê-lo por uma agência governamental, tribunal ou outra
entidade (por exemplo, para responder intimações, ordens judiciais ou processos legais)
ou se requerido por uma agência governamental ou outra autoridade como parte de uma
pesquisa;
Se acharmos que suas ações violam qualquer lei, regra, regulamento e/ou o Contrato de
Termos de Uso, incluindo, entre outras coisas, esta Política de Privacidade, Regras ou
Termos Adicionais;
Em conexão com as Promoções, enquanto necessárias para administrar a Promoção ou
conforme exigido pelas leis, normas ou regulamentos aplicáveis (por exemplo, para fornecer as listas dos vencedores ou fazer registros necessários, conforme o caso);
Se você optar pela inclusão ou de qualquer outra forma concordar com o compartilhamento, ou qualquer outra divulgação a terceiros com fins de marketing, para o qual o uso das
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•

•

suas Informações por parte de terceiros está sujeita à política de privacidade própria do
terceiro;
Se, a nosso exclusivo critério, acharmos que essa divulgação é necessária ou apropriada:
para investigar ou resolver possíveis problemas ou dúvidas; para proteger os nossos negócios e os ativos ou os direitos, a propriedade ou a segurança do Site/Aplicativo, o Canal
da MTV, as Empresas-mãe, as Afiliadas, ou qualquer de seu(s) fornecedores de serviços
operacionais, Anunciantes, clientes, usuários, ou qualquer outra parte; para limitar nossa
responsabilidade legal; para defender nossos interesses; para fazer cumprir esta Política
de Privacidade ou o Contrato de Termos de Uso e/ou para cumprir com as nossas obrigações legais ou regulamentares ou pedidos das agências encarregadas da aplicação da lei
ou autoridades governamentais; e/ou
No caso de uma falência, fusão, aquisição, venda, transferência de controle, joint venture
ou outra combinação de negócios que nos envolve, ou envolve a nossas Empresas-mãe
ou Afiliadas.

b.
Compartilhamento e Divulgação de Outras Informações. Podemos compartilhar ou de
qualquer outra forma divulgar Outras Informações a terceiros, mas não divulgaremos a eles Informações Pessoais salvo conforme descrito nesta Política de Privacidade.
7. Revisão, Atualização ou Exclusão de Determinadas Informações.
Geralmente, você poderá rever, atualizar ou apagar certas Informações coletadas pelo Site/Aplicativo
clicando na "Conta" na página de início para fazer o login em sua conta do Site/Aplicativo com sua ID de
usuário para alterar, atualizar ou desativar suas Informações Pessoais. No entanto, as Informações Pessoais que são necessárias para verificar a elegibilidade, como a data de nascimento ou a idade, não
podem ser apagadas, mas podem ser alteradas com a verificação suficiente de que a informação é correta. Nós permitiremos a você alterar a parte da senha de sua ID de Usuário, bem como outras Informações específicas que nos tenha dado, para manter sua informação atualizada, mas uma vez que você
escolher um nome de usuário você não poderá mudar esse nome de usuário que nos forneceu durante o
registro que está associado a sua ID de Usuário.
Você também pode exercer certas opções de configurações de privacidade clicando, se você é um usuário registrado do Site/Aplicativo e está logado no Site/Aplicativo, no "Perfil" ou o seu nome exibido no
topo do Site/Aplicativo, selecionando "Editar perfil" ou "Gerenciar conta", e selecionando a guia "Privacidade".
Algumas Informações coletadas para determinadas entradas em Promoções estão sujeitas às exigências
de registro corporativas e regulamentares, e não serão apagadas, a pedido do usuário, a menos que o
participante for uma criança menor de 13 anos.
Se a carga ou a despesa de fornecer acesso a suas informações for desproporcional aos riscos para sua
privacidade ou se os direitos legítimos de terceiros puderem ser violados, podemos decidir não fornecer
acesso a tais Informações. Nesses casos, iremos lhe fornecer uma explicação da razão pela qual o
acesso não pode ser fornecido e as informações de contato para novos pedidos de informação.
Crianças ou adolescentes inelegíveis. Se nós, ou as nossas Empresas-mãe ou Afiliadas, inadvertidamente enviarmos um e-mail ou uma mensagem de texto para uma pessoa que não cumpre os requisitos
de elegibilidade de idade ou outros requisitos de elegibilidade do Site/Aplicativo, como no caso de uma
criança (uma pessoa menor de 13 anos) ou outros que não cumprem com os requerimentos de idade
mais elevada ou de certas caraterísticas exigidas pelo Site/Aplicativo (“Adolescentes Inelegíveis”), a criança (ou Adolescente Inelegível) ou o/a pai/mãe ou tutor legal da criança (ou Adolescente Inelegível), (o
“Pai”) tem sempre o direito de cancelar (optar por excluir) o recebimento de futuros e-mails ou mensagens de texto usando o mecanismo de cancelamento de registro contido no e-mail ou na mensagem. O
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mesmo processo de baixa do registro está disponível para um pai ou responsável legal de um menor
(uma pessoa menor de 18 anos de idade, ou a idade da maioridade no seu estado).
Além disso, os Pais das crianças ou Adolescentes Inelegíveis que quiserem terminar a adesão de sua
criança ou Adolescente Inelegível deve usar a ID de Usuário de sua criança ou Adolescente Inelegível
para obter acesso direto à conta, e seguir os procedimentos da Seção "Desativação/Rescisão de Seu
Registro ou Uso" do Contrato de Termos de Uso para terminar a adesão de seu filho ou Adolescente
Inelegível; alternativamente, os Pais podem enviar um e-mail ao Administrador de Privacidade do Site/Aplicativo e nos fornecer a ID do Usuário da sua criança ou Adolescente Inelegível e solicitar a rescisão da conta e do registro de sua criança ou Adolescente Inelegível. Não vamos permitir o acesso direto
à conta e à Informação Pessoal de um usuário por parte de qualquer pessoa sem a ID de Usuário do
usuário. Se um Pai não tem a ID de Usuário da sua criança ou do Adolescente Inelegível, o Pai deverá
enviar um e-mail para o Administrador de Privacidade que inclui nome, endereço, telefone e endereço de
e-mail do Pai, além do nome e e-mail da criança ou Adolescente Inelegível, como foi registrado no Site/Aplicativo, mais a data de nascimento da criança ou do Adolescente Inelegível. O Pai também deve
fornecer identificação verificável de que ele é o/a pai/mãe ou tutor legal da criança ou Adolescente Inelegível; A MTV irá enviar um e-mail confirmatório ao Pai através do endereço de e-mail fornecido para
verificar que o Pai deseja encerrar a conta e o registro da criança ou do Adolescente Inelegível. O Pai
então deve confirmar através do envio de um e-mail de resposta ao endereço de retorno designado. Em
seguida, a MTV irá encerrar a conta da criança ou do Adolescente Inelegível, mas vamos avisar à criança ou ao Adolescente Inelegível do pedido de encerramento através de um e-mail, e vamos identificar o
nome, endereço e e-mail da pessoa que fez o pedido.
8. Proteção de Informações.
Embora nenhuma transmissão de dados pela Internet seja 100% segura contra intrusões, mantemos
salvaguardas físicas, eletrônicas e processuais comercialmente razoáveis para proteger sua Informação.
No entanto, independentemente de nossos esforços e o Dispositivo que você utilizar para acessar o Site/Aplicativo, é possível que terceiros interceptem ou acessem ilegalmente as transmissões ou as comunicações privadas ao longo de uma transmissão insegura. Realizamos transações financeiras via transmissões garantidas, mas nem sempre podemos proteger outras partes do Site/Aplicativo. Também limitamos o acesso ao Site/Aplicativo por nossos próprios funcionários para aqueles indivíduos que estão
autorizados para o manuseio adequado dessas informações e qualquer funcionário encontrado violando
nossas normas de segurança e confidencialidade estará sujeito aos nossos processos disciplinares.
Pedimos que nossos fornecedores de serviços operacionais sigam padrões similares de segurança e
confidencialidade.
Phishing. Os ataques de pishing estão dirigidos a roubar dados de identificação pessoal e credenciais
de contas financeiras dos consumidores. Os “Phishers” usam e-mails ‘falsos’ para levar os consumidores
a sites/aplicativos falsos criados para enganar os destinatários para que divulguem Informações como
números de cartões de crédito, nomes de usuário das contas, senhas e números de segurança social. NÓS NÃO ENVIAMOS E-MAILS PEDINDO-LHE QUE FORNEÇA OU CONFIRME NÚMEROS DE
CARTÕES DE CRÉDITO, NÚMEROS DE SEGURANÇA SOCIAL OU SEU USUÁRIO OU SENHA! Se

você receber tal comunicação por e-mail, envie-a imediatamente para o Administrador de Privacidade
do Site/Aplicativo em notices@vimn.com e, em seguida, elimine o e-mail fraudulento do seu computador.
9. Alterações a esta Política de Privacidade e Notificação.
Reservamo-nos o direito de revisar esta Política de Privacidade a qualquer momento, publicando uma
Política de Privacidade atualizada sem aviso prévio para você. Tais revisões entrarão em vigor imediatamente após a publicação. Os avisos de alterações materiais serão postados na página inicial do Site/Aplicativo e/ou serão fornecidos enviando-lhe um e-mail ou notificando-lhe após o login sobre estas
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alterações; quedando a forma de tal notificação a nosso critério. No entanto, recomendamos que você
verifique esta Política de Privacidade e Acordo de Termos de Uso frequentemente pelas atualizações.
10. Disposições gerais:
a.
Precisão e confidencialidade. É de sua responsabilidade nos dar informações atuais, completas, verdadeiras e precisas, incluindo as Informações Pessoais, e manter tais informações atualizadas. Não podemos e não seremos responsáveis por quaisquer problemas ou responsabilidades
que possam surgir se você não nos entrega informações ou Informações Pessoais precisas, verdadeiras ou completas, ou se você deixar de atualizar tais informações ou Informações Pessoais.
Vamos rejeitar e apagar qualquer entrada que acreditemos de boa fé que seja falsa, fraudulenta ou incompatível com esta Política de Privacidade.
Você é o único responsável por manter a confidencialidade de sua ID de Usuário, se for o caso, e por
quaisquer encargos, custos, despesas, danos, responsabilidades e perdas que possa incorrer ou sofrer
como resultado de sua incapacidade de fazê-lo. Você, e não nós, é o único responsável pela atividade,
comportamento, uso e conduta no Site/Aplicativo sob o sua ID de Usuário (mesmo usado por você como
por quaisquer outras pessoas que usam a sua ID de Usuário), a menos e até que você nos informe que
a sua ID de Usuário pode ter sido comprometida, obtida por fraude ou indevidamente tomada ou utilizada
por terceiros. Reservamo-nos o direito de negar o acesso, uso e privilégios de registro para qualquer
usuário, incluindo, sem limitação, um usuário registrado, de quaisquer serviços, características ou funções do Site/Aplicativo, se acreditarmos que houver uma dúvida sobre a identidade da pessoa que está
tentando acessar a conta do usuário ou quaisquer serviços, características ou funções.
Além disso, se você usar qualquer um dos recursos e funções das Comunidades disponibilizados no ou
através do Site/Aplicativo, por favor, lembre-se de que qualquer informação divulgada nesses locais é
tornada pública automaticamente e, tenha cuidado ao divulgar qualquer informação pessoal nas Comunidades, já que você não sabe quem vai acessar e usar suas informações pessoais ou para que fins. A
MTV não é de maneira nenhuma responsável pela precisão, uso ou uso indevido de quaisquer informações, incluindo Informações Pessoais, que você divulgar ou receber através desses locais e você deve
assumir que qualquer divulgação que faça nestes locais estará disponível ao público, mesmo sem o seu
conhecimento ou autorização.
Perguntas. Se tiver dúvidas sobre esta Política de Privacidade ou se não compreende algumas
informações sobre como coletamos, mantemos, usamos ou compartilhamos suas Informações Pessoais
ou Outras Informações, pode nos contatar diretamente enviando-nos um e-mail para notices@vimn.com ou pelo correio postal para a MTV, mtvla.com, Departamento Jurídico “Business &
b.

Legal Affairs Department”, com endereço em 1111 Lincoln Road, Miami Beach, Florida, 33139.
c.
Declaração única: Este documento constitui a única declaração da Política de Privacidade do
Site/Aplicativo, e nenhum resumo, reformulação ou outra versão da mesma, ou outra declaração ou política, sob qualquer forma, incluindo, sem limitações, as geradas automaticamente, são válidas.
d.
Outro: Por favor, revise nosso Contrato de Termos de Uso que rege sua utilização deste Site/Aplicativo. Quaisquer termos que não estiverem definidos nesta Política de Privacidade terão o significado dado no Contrato de Termos de Uso.
Esta Política de Privacidade foi atualizada pela última vez na data acima mencionada, e entra em vigor
imediatamente.
Direitos autorais © 2015 MTV Networks Latin America Inc. - Todos os direitos reservados.
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