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Termos de Uso do Site 

Última atualização: 01/06/2022 

1. Termos de Uso 

O acesso e o uso de www.tvcultura.com.br  ("Site") é fornecido pela Fundação Padre Anchieta nos 
termos e condições estabelecidos abaixo. Ao acessar e usar o  Site, você estará vinculado a estes 
termos. Por favor, note que estes termos estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, por 
isso devem ser verificados regularmente. O uso contínuo deste Site será considerado a aceitação 
dos termos e condições atualizados ou alterados. 

2. Uso do Site  

Você reconhece que usará o Site apenas para fins legais, para uso pessoal ou interno de negócios. 

3. Direitos autorais 

Todos os direitos autorais, marcas comerciais, direitos de design, patentes e outros direitos de 
propriedade intelectual neste Site são de propriedade da Fundação Padre Anchieta – TV Cultura. 
Todos os direitos autorais em qualquer material original devem ser retidos. 

Este Site não pode ser modificado, desmontado, descompilado ou reverso projetado de qualquer 
forma. Nenhuma parte do Site pode ser reproduzida sem nossa permissão expressa. 

4. Disponibilidade 

Embora nos esforcemos para garantir que a disponibilidade do Site permaneça alta e mantenha a 
continuidade do Site, a internet nem sempre é um ambiente estável e não seremos responsáveis 
se, por qualquer motivo, o Site não estiver disponível a qualquer momento. O acesso ao Site pode 
ser suspenso temporariamente e sem aviso prévio no caso de falha do sistema, manutenção ou 
reparo ou por razões além do nosso controle. Não seremos responsabilizados por qualquer falha 
em fornecer ou atrasar-nos em fornecer um serviço através deste Site resultante de qualquer 
ocorrência além de nosso controle razoável, incluindo ataques (sem limitação), quebra de 
sistemas ou acesso de rede, incêndio, explosão ou falha de acidente sem terceiros. 

5. Uso permitido 

Nós concedemos-lhe permissão para acessar e usar nosso site, sujeito às seguintes condições: 

i. Não para distribuir qualquer parte ou parte do Site, incluindo, mas não se limitando a 
qualquer conteúdo do site, em qualquer meio sem nossa autorização prévia; 

ii. Não alterar ou modificar qualquer parte do Site; 
iii. Não desativar ou interferir em quaisquer recursos relacionados à segurança do Site; 
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iv. Não usar o Site de qualquer forma que seja, ou pode estar impactando o acesso do usuário 
a este Site; 

v. Não utilizar o Site para qualquer finalidade que seja ilegal, difamatório, assediador, 
abusivo, fraudulento ou obsceno ou de qualquer outra forma inadequada 

Qualquer violação das condições acima-mencionadas constituirá uma violação dos Termos e 
Condições do Site. 

6. Violação dos Termos e Condições do Site 

Se considerarmos que você violou qualquer um desses termos de uso aceitáveis do Site, podemos 
tomar tais medidas que consideramos apropriadas, incluindo, mas não se limitar a: 

i. Emita um aviso para você. 
ii. Processo judicial contra você para reembolso de todos os custos em uma base indenização 

resultante da violação. 
iii. A divulgação dessas informações às autoridades policiais, como achamos razoavelmente 

necessário. 

Excluímos a responsabilidade por ações tomadas em resposta a violações destes Termos aceitáveis 
de uso do Site. As respostas descritas acima não são limitadas, e podemos tomar qualquer outra 
ação que razoavelmente julgarmos apropriada. 

7. Isenção de responsabilidade 

Seu acesso e uso do Site é por sua conta e risco. O Site é fornecido em uma base "como está". A 
Fundação Padre Anchieta – TV Cultura não faz nenhuma garantia, representações ou 
compromissos sobre qualquer um dos conteúdos deste Site. Em particular, a Fundação Padre 
Anchieta – TV Cultura toma todas as medidas necessárias para proteger nossos usuários de 
qualquer malware ou bugs ou outros itens de natureza destrutiva, no entanto não pode justificar 
que este Site está livre de  malware ou bugs e outros itens de natureza destrutiva. Você é 
responsável pela implementação de procedimentos e verificações de vírus suficientes (incluindo 
antivírus e outras verificações de segurança) para satisfazer os requisitos para a precisão e 
segurança da entrada e saída de dados. 

A Fundação Padre Anchieta – TV Cultura não será responsável por danos, perdas (direta, indireta 
ou consequência), despesas, passivos, perda de lucros ou custos resultantes do uso, acesso ou 
dependência das informações fornecidas por seus funcionários, agentes ou subcontratados em 
relação a, contidos ou disponíveis através de seu Site. 
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8. Links de e para outros sites 

Em todos os casos em que nossosite contém links para outros  sites e recursos fornecidos por 
terceiros, esses links são fornecidos apenas para suas informações e não representam um 
endosso. Não temos controle sobre o conteúdo desses  sites ou recursos e, como tal, não fazemos 
garantias ou afirmações quanto ao seu conteúdo, nem a Fundação Padre Anchieta – TV Cultura 
tem qualquer responsabilidade em relação a qualquer um deles (incluindo, mas não se limitando 
a, responsabilidade decorrente de qualquer alegação de que o conteúdo de qualquer site de 
terceiros viola qualquer lei ou os direitos de qualquer pessoa ou seja obsceno, difamatório ou 
escandaloso). 

9. Dados pessoais 

A Fundação Padre Anchieta estará tratando seus dados pessoais de acordo com a LGPD e leis 
adicionais de proteção de dados. Para saber mais sobre como usamos seus dados pessoais,  você 
pode acessar nosso Aviso de Privacidade. 
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