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Termos e Condições Gerais de Uso

I - Política de Privacidade

O Bolão acredita firmemente na proteção das informações pessoais que são compartilhadas
conosco. Também acreditamos ser importante informar como seus dados pessoais serão
usados, dando-lhe a oportunidade de escolher a forma como isso será feito. Por esta razão,
encorajamos a leitura cuidadosa desta Política de Privacidade.

I.I - Abrangência desta Política de Privacidade

De maneira geral, esta Política de Privacidade aplica-se a todas as informações de
consumidores reunidas ou usadas pelo Bolão.

I.II - Porque você deveria compartilhar seus dados pessoais com o Bolão?

Compartilhar suas informações pessoais nos permite oferecer-lhe diversos benefícios. Será
mais fácil e mais conveniente para você:

■registrar sua compra, para receber todos os benefícios que ela lhe proporciona;
■solicitar informações de seu interesse específico;
■receber ofertas especiais que são de seu interesse
■receber mensagens personalizadas.
■economizar tempo ao armazenar suas preferências;
■comprar produtos Bolão online.
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Você pode escolher compartilhar sua informação conosco de diversas maneiras online, tais
como preenchendo um formulário de registro para receber nosso newsletter de ofertas.

Comprando um produto, participando de um concurso, registrando uma compra, participando
de uma promoção ou assinando um boletim informativo.

Você também pode compartilhar suas informações pessoais conosco comunicando-se com
um dos representantes de nosso atendimento ao consumidor por e-mail, telefone ou carta.

Algumas vezes o Bolão obtém seus dados de terceiros. Isso inclui a compra de uma atividade
da qual você já seja cliente ou a divulgação de seus dados pessoais por um de nossos
parceiros comerciais. Caso não queira que usemos seus dados pessoais que não tenham sido
informados a nós por você mesmo, você poderá nos informar, contatando-nos no endereço
abaixo.

I.III - Compartilhando informações

Queremos conhecê-lo melhor para assim melhor servi-lo. Entretanto, a escolha de receber ou
não esse serviço é somente sua.

Caso não queira que enviemos ofertas personalizadas ou informações, você poderá nos
informar marcando a opção apropriada no formulário de registro ou cartão de resposta.

O Bolão não compartilhará qualquer informação financeira que você forneça (como
informações sobre cartão de crédito) com terceiros a menos que seja necessário para atender
seu pedido, processar nossa fatura ou prevenir ou combater fraudes.
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I.IV - Nossas responsabilidades

Reconhecemos nossa responsabilidade de proteger a informação confiada a nós por você. O
Bolão usa diversas técnicas de segurança para proteger suas informações, incluindo
servidores seguros, firewalls, e encriptação de dados financeiros.

I.V - Seus direitos

Uma vez que você tenha nos fornecido suas informações pessoais, você terá um razoável
acesso a elas para que possa alterá-las ou deletá-las. Isso poderá ser feito acessando o seu
perfil online ou solicitando uma cópia de seu perfil ao endereço de contato listado abaixo.

Uma vez que o Bolão vende milhares de produtos em centenas de cidades, você pode já haver
nos fornecido informações pessoais através de cartões-respostas, nossos call-centers ou de
qualquer outra forma. Sua decisão de não se registrar agora não afetará a informação já
fornecida ao Bolão. Naturalmente, você sempre terá a opção de cancelar qualquer contato
online com o Bolão ou alterar as informações de seu perfil pessoal.

I.VI - Informação especial para os pais

Embora o Web Site do Bolão geralmente não seja voltado a crianças menores de 13 anos, a
Política do Bolão é a de obedecer à lei quando esta exige que a permissão dos pais ou
responsáveis seja assegurada antes de intencionalmente coletar, usar ou divulgar informações
pessoais de crianças com menos de 13 anos.
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Recomendamos fortemente que os pais tenham um papel ativo em supervisionar a atividade
online de seus filhos.

II - Termos e Condições Legais de Uso

I.I - Restrições ao Uso de Materiais

Este site pertence e é operado pela Empresa Bolão Materiais Esportivos, com sede em
Itápolis.

Nenhum material da http://www.bolaomateriaisesportivos.com.br ou qualquer outro site
pertencente, operado, licenciado ou controlado pela empresa Bolão Materiais Esportivos, pode
ser copiado, reproduzido, republicado, atualizado, enviado, transmitido ou distribuido em
hipótese nenhuma, a não ser que seja permitido o download do material e sua impressão
somente para uso pessoal, não comercial, mantendo intacto todo os direitos autorais e
qualquer outra nota de propriedade.

Modificar matérias ou usar matérias para qualquer outro propósito é violação dos direitos
autorais da empresa Bolão Materiais Esportivos, e qualquer outro direito de propriedade.
Permissão para qualquer outro uso das matérias do site, incluindo reprodução e distribuição,
ou links a qualquer outra página que não seja a "home page"( http://www.bolaomateriaisesporti
vos.com.br
), deve ser obtida
permissão com antecedência do Bolão Materiais Esportivos. A solicitação deverá ser enviada
via e-mail para:
web
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master@bolaomateriaisesportivos.com.br
. Para propósitos deste Acordo, o uso de qualquer material (ou matéria) em referência em
qualquer outro site ou em rede é proibido. Todas as marcas registradas, marcas de serviço,
marca ou nome comercial de produto são de propriedade da Bolão Materiais Esportivos ou de
seus FABRICANTES.

Concluindo, o download de um aplicativo, o aplicativo própriamente dito, incluindo qualquer tipo
de arquivo, imagens incorporadas ou geradas pelo aplicativo, dados que acompanham (como
um todo, o "Aplicativo" em si) estão licenciados para seu uso pessoal pelo Bolão Materiais
Esportivos. Não transfere os direitos autorais do Software a você. Você possui a mídia aonde o
Software é gravado, mas a empresa Boplão Materiais Esportivos retém toda e qualquer
titularidade do Software, inclusive sua propriedade intelectual. Não é autorizado redistribuir,
revender, particionar, reprojetar ou reduzir o Aplicativo de forma perceptiva.

I.II - Links para Outro Sites

Navegando, pode-se observar links para outros sites que não são do Bolão Materiais
Esportivos. Estes links existem com propósito informativo. O Bolão Materiais Esportivos não é
responsável por atualizar o conteúdo destes sites. Além do mais, links para outras páginas de
empresas, assim como seus produtos e/ou serviços da Web não são de propriedade ou
aprovados por parte do Bolão Materiais Esportivos.

.
I.III - Limitação de Responsabilidade

Sob qualquer circunstância, incluindo, não limitando, a negligência, responsabiliza o Bolão
Materiais Esportivos por qualquer dano especial ou conseqüencia que resultem da
atualização, ou falta da mesma, das matérias contidas no site, mesmo que o representante
autorizado ou não da Bolão Materiais Esportivos tenha sido advertido quanto a possibilidade
dos danos.

A Lei em vigor pode não permitir limitar ou excluir a responsabilidade ou danos eventuais ou
conseqüencias. Assim, a limitação ou exclusão acima podem não ser aplicada a você. Sob
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nenhuma circunstância o Bolão Materiais Esportivos irá responsabilizá-lo por suas obrigações,
danos, perdas, e causas de ação (quer seja por contrato, delito (incluindo, mas não limitando,
negligência) ou não) que exceda a quantia total paga por você, em caso de pagamento, por
acessar este site.

I.IV - Direito autorais. O uso deste site implica em seu acordo às condições de uso.
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