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TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO WEBSITE 

Última atualização: Março/2020 

SOLICITAMOS QUE O USUÁRIO LEIA ESTES TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE 
NOSSO WEBSITE, COM ATENÇÃO, ANTES DE UTILIZAR E ACESSAR ESTE WEBSITE. AO 
UTILIZAR ESTE WEBSITE, O USUÁRIO ESTARÁ DECLARANDO QUE CONCORDA COM OS 
TERMOS E CONDIÇÕES AQUI DESCRITAS. CASO NÃO CONCORDE COM TODOS ESTES 
TERMOS, NÃO UTILIZE ESTE WEBSITE. 

Estes termos e condições de utilização aplicam-se à utilização deste website e não alteram, de forma 
alguma, os termos e condições de qualquer outro contrato celebrado com a Easypix Brasil.  

Ao utilizar este website, o usuário declara ser capaz de acordo com a legislação brasileira e, se, age 
em nome de qualquer empresa ou instituição, que o faz mediante autorização desta, o que implica em 
responsabilidade perante qualquer violação do presente termo.  

Política de privacidade 

A Easypix Brasil compromete-se a proteger a privacidade dos usuários deste website. Consulte nossa 
Política de Privacidade, que faz parte e integra estes Termos, a fim de obter informações sobre registro, 
utilização e divulgação de informações pessoais.  

Propriedade do website e seus Conteúdos 

Este website é propriedade da Easypix Brasil. Exceto quando indicado em contrário, todos os 
conteúdos existentes ou apresentados neste website, incluindo, mas não se limitando a texto, gráficos, 
dados, fotografias, imagens, vídeos, áudios, ilustrações e software e as respectivas seleções e arranjos 
("Conteúdos"), são propriedade da Easypix Brasil, seus licenciadores ou outros parceiros de conteúdo 
visual (fornecedores).  

Todos os elementos do website estão protegidos pelos direitos autorais, marcas registradas e demais 
legislações relacionadas à proteção de propriedade intelectual. 

Utilização do website 

O usuário do website não pode reproduzir, transmitir ou exportar o Conteúdo deste website de nenhum 

modo, total ou parcialmente. O Conteúdo só pode ser utilizado se autorizado pela Easypix Brasil, 

mediante celebração dos Termos de Licença, que passam a fazer parte e integrar estes Termos, 

mediante pagamento do valor da licença dos conteúdos/materiais selecionados.  

É terminantemente proibido: (a) transferir, copiar ou retransmitir qualquer parte ou todo o website ou 
Conteúdo sem, ou em violação de, um contrato ou licença por escrito da Easypix Brasil; (b) usar 
quaisquer métodos de prospecção ou métodos semelhantes de extração de dados; (c) manipular ou 
de qualquer forma apresentar o website ou Conteúdo usando enquadramento ou tecnologia de 
navegação semelhante; (d) registrar, subscrever, cancelar assinaturas, ou tentar registrar, subscrever 
ou cancelar a assinatura de qualquer parte para qualquer produto ou serviço da Easypix Brasil se não 
estiver expressamente autorizado por tal parte a fazê-lo; e (e) utilizar o site ou seu conteúdo para outros 
fins que não os acordados. Esta utilização não autorizada pode também violar leis aplicáveis, incluindo, 
sem limitação, a legislação de direitos autorais e marcas registradas, e demais legislações aplicáveis.  

Política de violação de Direitos Autorais  

De acordo com a legislação de direito autoral brasileira e outras leis aplicáveis, a Easypix Brasil, por 
exclusivo critério, poderá rescindir o contrato de usuários (contas) que violem os Direitos de 
Propriedade Intelectual e Autorais ou de terceiros.  
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Reclamações relativas a direitos de autor 

Se você, usuário, acredita que algum material neste website viola quaisquer direitos autorais ou sob 
seu controle, por favor, nos envie um aviso de tal violação ao nosso representante, conforme descrito 
abaixo:  
 
Departamento Jurídico da Easypix Brasil: juridico@easypix.com.br  

Além disso, poderemos comunicar uma violação de direitos de autor por meio de um aviso geral no 
website, ou por e-mail direcionado a um usuário ou através de comunicado por escrito enviado para o 
endereço do usuário.  

Marcas registradas 

O logotipo da Easypix Brasil e qualquer outro nome ou slogan de produto ou serviço contido no website 
são marcas registradas da Easypix Brasil e seus fornecedores ou licenciadores e não podem ser 
copiadas, imitadas ou usadas, total ou parcialmente, sem a autorização prévia, por escrito, da Easypix 
Brasil ou do titular da marca registrada aplicável.  
Não está autorizada a utilização de “metatags” ou de qualquer outro "hidden text" utilizando a Easypix 
Brasil ou qualquer outro nome, marca registrada ou nome de produto ou serviço da Easypix Brasil sem 
a respectiva autorização prévia por escrito. Além disso, o aspecto do website, incluindo todos os 
cabeçalhos, gráficos personalizados, ícones e scripts são marcas de serviços, marcas registradas e/ou 
designações comerciais da Easypix Brasil e não podem ser copiadas, imitadas ou usadas, total ou 
parcialmente, sem a respectiva autorização prévia por escrito. Todas as outras marcas registradas, 
marcas comerciais registradas, nomes de produtos e nomes ou logotipos de empresas mencionados 
no website pertencem aos respectivos proprietários. Qualquer referência a produtos, serviços, 
processos ou outra informação, por nome comercial, marca registrada, fabricante, fornecedor ou outros 
não constitui nem implica endosso, patrocínio ou recomendação do mesmo por nós.  

Links 

Não está autorizada a utilização do logotipo da Easypix Brasil para estabelecer ligação a este website 
sem a expressa autorização, por escrito, da Easypix Brasil.  

A Easypix Brasil não concede quaisquer representações e não se responsabiliza, solidariamente ou 
subsidiariamente, pela qualidade, conteúdos, natureza de websites de terceiros acessíveis através de 
hiperlinks a partir do website ou websites que estabeleçam ligação a este. Estes websites não são 
controlados pela Easypix Brasil e a Easypix Brasil não é responsável pelos conteúdos de qualquer 
website ligado ou qualquer ligação contida num website com ligação, ou qualquer revisão, alteração ou 
atualização desses websites. A Easypix Brasil fornece estas ligações apenas para efeitos de 
conveniência e a inclusão de qualquer ligação não implica afiliação, endosso ou adoção pela Easypix 
Brasil de qualquer website ou qualquer informação nele contida. Quando sair do website, deverá prestar 
atenção que os nossos termos e políticas já não se aplicam. Deve rever os termos e políticas aplicáveis, 
incluindo privacidade e práticas de registro de dados, de qualquer website para o qual navegue a partir 
deste website. 

A sua participação, correspondência ou negociações com terceiros encontrados no ou através deste 
website, a respeito de pagamento e entrega de bens ou serviços relacionados, e quaisquer outros 
termos, condições, garantias ou representações associadas com tais negociações, são apenas entre 
si e terceiros. O Usuário aceita que a Easypix Brasil não se responsabilizará por qualquer perda, dano 
ou outras questões de qualquer espécie incorridas em consequência de tais negociações. 

Dados de registro e segurança da conta 

O usuário declara que concorda e aceita, com relação à utilização deste website: (a) fornecer 
informações precisas e mantê-las atualizadas quando de seu registro como usuário ou quando lhe for 
solicitado; (b) proteger sua senha e login; (c) notificar imediatamente à Easypix Brasil sobre uma 
utilização não autorizada de sua conta ou quebra de segurança; (d) responsabilizar-se por todas e 
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quaisquer atividades que ocorram na sua conta; e (e) aceitar todos os riscos oriundos de acesso não 
autorizado e demais ações realizadas por meio de sua conta.  

Indenização 

O usuário aceita defender, indenizar e proteger a Easypix Brasil, seus licenciadores, empregados, 
agentes, outros fornecedores de informações e contratantes independentes contra quaisquer 
reclamações, danos, custos, responsabilidades e despesas (incluindo, mas não se limitando a 
honorários advocatícios) decorrentes ou relacionadas ao descumprimento dos presentes Termos e 
Condições, bem como, da utilização não autorizada pela Easypix Brasil ou violação de direitos de 
terceiros ou de qualquer conteúdo utilizado, publicado, armazenado ou transmitido através do nosso 
website. 

Declaração de isenção de responsabilidade 

ESTE WEBSITE E SEU CONTEÚDO SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E A EASYPIX BRASIL 
E OS SEUS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, FORNECEDORES DE CONTEÚDOS, AGENTES E 
FILIAIS EXCLUEM, NA MEDIDA EM QUE TAL SEJA PERMITIDO POR LEI, QUALQUER GARANTIA, 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A QUAISQUER GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE UTILIZAÇÃO COMERCIAL, QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO A 
DETERMINADOS FINS.  
A EASYPIX BRASIL NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER DANOS RESULTANTES DA 
UTILIZAÇÃO DESTE WEBSITE OU DE SEU CONTEÚDO OU INDISPONIBILIDADE, INCLUINDO, 
MAS NÃO SE LIMITANDO, A LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES, MORAIS E 
MATERIAIS. TAMPOUCO, NÃO GARANTE QUE AS FUNÇÕES INCORPORADAS OU EXISTENTES 
NOS MATERIAIS DESTE WEBSITE ESTEJAM DISPONÍVEIS SEM INTERRUPÇÃO OU SEM 
ERROS. NÃO CABERÁ À EASYPIX BRASIL, ASSUMIR TODOS OS CUSTOS POR TODOS OS 
SERVIÇOS, REPARAÇÕES OU CORREÇÕES NECESSÁRIOS, DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO 
DESTE WEBSITE OU CONTEÚDOS DA EASYPIX BRASIL. NÃO OFERECEMOS QUALQUER 
GARANTIA DE QUE O WEBSITE OU OS CONTEÚDOS DA EASYPIX BRASIL ESTEJAM ISENTOS 
DE INFECÇÃO DE VÍRUS OU ALGO QUE TENHA PROPRIEDADES CONTAMINANTES OU 
DESTRUTIVAS.  

A Easypix Brasil empregará todos os esforços para assegurar a precisão, correção e confiabilidade do 
Conteúdo deste website, mas não concede quaisquer garantias no que diz respeito à precisão, correção 
ou confiabilidade de tal Conteúdo.  

A Easypix Brasil oferece uma função de pesquisa dentro de seu website. A Easypix Brasil declara-se 
isenta de qualquer responsabilidade pelos conteúdos ou disponibilidade de informação contida no 
respectivo índice de pesquisa. A Easypix Brasil também se declara isenta de qualquer responsabilidade 
pela precisão de qualquer resultado de pesquisa. 

Limitações de responsabilidade 

EM CASO ALGUM DEVERÁ A EASYPIX BRASIL RESPONSABILIZAR-SE POR QUAISQUER DANOS 
OU PREJUÍZOS DE QUALQUER NATUREZA, RELACIONADOS DE ALGUMA FORMA COM A 
UTILIZAÇÃO DESTE WEBSITE E SEU CONTEÚDO E DEMAIS SERVIÇOS DA EASYPIX BRASIL OU 
MATERIAIS CONTIDOS OU ACESSADOS ATRAVÉS DESTE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, 
QUAISQUER DANOS CAUSADOS OU PREJUÍZOS, DE QUALQUER NATUREZA, QUE RESULTEM 
DE INCORREÇÕES, OMISSÕES, INTERRUPÇÕES, ELIMINAÇÃO DE ARQUIVOS OU E-MAIL, 
ERROS, DEFEITOS, VÍRUS, ATRASOS NA OPERAÇÃO OU TRANSMISSÃOM OU QUALQUER 
FALHA DE OPERAÇÃO, E AINDA, IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WEBSITE OU DE SEU 
CONTEÚDO, DECORRENTES OU NÃO DE MOTIVOS DE FORÇA MAIOR, CASO FORTUITO, 
FALHAS DE COMUNICAÇÕES, ROUBO, DESTRUIÇÃO OU ACESSO NÃO AUTORIZADO PELA 
EASYPIX BRASIL. 
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Legislação e foro aplicável 

Este acordo é regido pela legislação brasileira, e para solucionar eventuais dúvidas ou controvérsias 
decorrentes da utilização do website ou de seu conteúdo, fica desde já eleito o Foro do Estado de São 
Paulo, Comarca da Capital.   

Da Tolerância quanto às disposições dos presentes Termos e Condições 

Nenhuma omissão ou demora por parte da Easypix Brasil em exercer os direitos previstos nestes 
Termos e Condições ou previstos em lei, implica ou significa renúncia dos mesmos. 
 
Ademais, não obstante qualquer um destes Termos e Condições do website, a Easypix Brasil reserva-
se o direito de encerrar a conta do usuário e/ou bloquear a sua utilização do website sem aviso e a seu 
exclusivo critério.  

Alterações dos presentes Termos e Condições 

A Easypix Brasil reserva-se o direito de alterar quaisquer termos ou condições contidas nos presentes 
Termos e Condições ou qualquer Política ou orientação do website, a qualquer momento e a seu 
exclusivo critério. Quando forem efetuadas alterações, a data da última atualização, na parte superior 
deste documento, será revista e alterada. Quaisquer alterações entrarão em vigor imediatamente após 
a publicação no website. O uso contínuo do website após a publicação das alterações constituirá a sua 
aceitação de tais alterações. Recomendamos que consulte estes Termos e Condições sempre que 
visitar o nosso website. 

Dúvidas e sugestões  

Eventuais dúvidas, comentários ou sugestões sobre o website ou sobre estes Termos e Condições 
podem ser dirigidas à Easypix Brasil através do endereço atendimento@easypix.com.br ou pelo 
telefone +55 11 2385.7600. 
 
© 2020 Easypix Brasil. Todos os direitos reservados. Termos e Condições de Utilização. 
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