TERMOS E CONDIÇÕES DE USO
Os presentes Termos e Condições Gerais de Uso (“Termos de Uso”) regulamentam o acesso, streaming e uso dos conteúdos de áudio da
coleção de Audiolivros Culture & English Practice, dividos em 12 volumes, Básico Starter, Básico 1, Básico 2, Básico 3, Pre-Intermediate 1, PreIntermediate 2, Pre-Intermediate 3, Pre-Intermediate 4, Intermediate 1, Intermediate 2, Intermediate 3 e Intermediate 4 , publicados pela
Master English (os “Audiolivros”) disponibilizados no endereço eletrônico http://www.masterenglish.com.br/portal (o “WebSite”) pela
MASTER ENGLISH ESCOLA DE IDIOMAS E EDITORA LTDA., com sede em Porto Alegre, na Rua Mostardeiro, nº 333 Loja 113, bairro Rio
Branco, CEP 90.430-001, no Estado do Rio Grande do Sul/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.614.909/0001-93 e no Cadastro Estadual sob o
nº 096/3693 271 (a "Master English").
AO ACEITAR ESTE ACORDO VOCÊ CONCORDA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DOS AUDIOLIVROS DA MASTERENGLISH. SE VOCÊ
ESTÁ ACEITANDO ESTE TERMOS DE USO VOCÊ DECLARA QUE TEM AUTORIDADE PARA SE VINCULAR LEGALMENTE A ESTE ACORDO. SE
VOCÊ NÃO TEM ESSA AUTORIDADE OU SE NÃO CONCORDA COM ESTE ACORDO, VOCÊ NÃO DEVE ACEITAR ESTE ACORDO E NÃO PODE
USAR OS SERVIÇOS.
Estes Termos de Uso foram atualizados em 04 de Dezembro de 2018 e são válidos entre Você e a Master English a partir da data de sua
aceitação.
I.
DEFINIÇÕES
a.
"Nós", ou "Nosso" significa Master English;
b.
"Você", “Aluno” ou "Seu" significa: um indivíduo conforme definido nas informações de registro de CPF registrado no Website.
c.
"Seus Dados" significam todos os dados eletrônicos ou informações enviadas por Você, ou por dispositivos de sua propriedade,
para o WebSite.
II.
NOSSOS DIREITOS DE PROPRIEDADE E ACESSO
2.1
É de propriedade exclusiva da Master English todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre os Audiolivros, nos termos da
legislação aplicável, em especial, mas não se restringindo, a Lei n.º 9.610/98, e qualquer outra que venha a substituí-la e que não
contrarie o lá preceituado, sem prejuízo dos direitos limitados expressamente concedidos neste documento. Reservamo-nos todos os
direitos, títulos e interesses relativos aos Audiolivros, incluindo todos os direitos de propriedade intelectual relacionados. Nós não
concedemos nenhum direito a você, que não o expressamente previsto nestes Termos de Uso.
2.2
Nada nestes Termos de Uso deve ser interpretado de modo a reduzir, limitar ou restringir qualquer uso permitido de direitos a utorais
ou direitos decorrentes de limitações e exceções estabelecidas em conexão com a proteção autoral, sob a legislação autoral ou outras
leis aplicáveis.
2.3
Os Audiolivros são disponibilizados apenas para exibição doméstica, podendo serem ouvidos via streaming diretamente no WebSite.
2.4
A partir do preenchimento de ficha cadastral pelo Aluno, a Master English concederá ao Aluno um “login e senha” pessoal e
intransferível que corresponderá à sua identificação junto ao WebSite o que permitirá ao Aluno acessar área restrita com aces so aos
Audiolivros.
2.5
Todas as senhas de acesso fornecidas ao Aluno, ou por ele implantadas, são pessoais e intransferíveis, de uso exclusivo do Al uno, que
assume integral responsabilidade pela sua guarda e sigilo, bem como pelo uso indevido por terceiros.
III.
SUAS RESPONSABILIDADES
3.1
VOCÊ NÃO DEVE: (i) permitir que terceiros acessem os Audiolivros, exceto quando autorizado, por escrito, por Nós; (ii) criar
trabalhos derivados baseados nos Audiolivros; (iii) copiar ou espelhar qualquer parte ou conteúdo dos Audiolivros, (iv) acessar os
Audiolivros, a fim de construir um produto ou serviço competitivo ou copiar todas as características, funções ou elementos gráficos dos
Audiolivros; (vi) vender, ceder, revender os Audiolivros; (vii) usar o WebSite para armazenar ou transmitir de forma infratora,
difamatória ou divulgar material de qualquer forma ilegal ou desonesto; armazenar ou transmitir materiais que violem os direitos
autorais ou de privacidade da Master English ou de terceiros; (viii) usar o WebSite para armazenar ou transmitir códigos maliciosos ou
malware ou se engajar em phishing ou outra atividade fraudulenta; (ix) interferir ou interromper a integridade dos Audiolivros ou
dados de terceiros; e/ou (x) tentar obter acesso não autorizado aos Audiolivros ou nossos sistemas ou aos nossos dados ou redes.
3.2
VOCÊ DEVE: (i) ser responsável pela sua conformidade com estes Termos de Uso; (ii) ser o único responsável pela exatidão,
qualidade, integridade e legalidade dos Seus Dados; (iii) envidar esforços razoáveis para impedir o acesso ou a utilização não
autorizados dos Audiolivros, e notificar-nos imediatamente de qualquer acesso ou utilização não autorizado ocorrer; (iv) usar os
Audiolivros somente em conformidade com o regulamento da Master English, as leis e regulamentos governamentais; e (v) manter
atualizados os dados de cadastro e com informações de contato completas e precisas.
IV.
AUTORIZAÇÃO
4.1
Você nos autoriza a usar, reproduzir, transmitir, exibir e adaptar Seus Dados e seus recursos do WebSite unicamente como necessário
para que nós possamos prestar os Audiolivros em conformidade com estes Termos de Uso.
V.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
5.1
A MASTER ENGLISH SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, PERDAS E
DANOS, LUCROS CESSANTES OU ESPECIAIS, ACIDENTAIS, PUNITIVOS, POR QUALQUER MOTIVO, SEJA EM DECORRENCIA DESTES
TERMOS DE USO, OU QUALQUER OUTRA TEORIA DE RESPONSABILIDADE. A MASTER ENGLISH IGUALMENTE NÃO SERÁ
RESPONSÁVEL POR PERDA DE LUCROS, DANOS MORAIS OU EXISTENCIAIS, DIMINUIÇÃO DE RECEITA, PERDA DE DADOS, OU POR
INTERRUPÇÕES NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS AUDIOLIVROS.
VI.
PRAZO E RECISÃO
6.1
Estes Termos de Uso tem início e validade na data em que Você aceitá-lo e continuam válidos até serem denunciados por qualquer uma
das Partes, em conformidade com os termos aqui previstos.
6.2
A Master English poderá cancelar seu acesso aos Audiolivros: (i) a qualquer momento, sem justa causa, mediante notificação de 5
(cinco) dias a Você em caso de encerramento de seu vínculo com a Escola Master English; ou, (ii) automaticamente, se você deixar de
cumprir qualquer termo ou condição deste Termos de Uso. Após o término de sua assinatura para os Audiolivros, estes Termos de Uso
também serão rescindidos, sem prejuízo das responsabilidades sobreviventes.
6.3
Após o término da vigência destes Termos de Uso, suas informações, dados e outros materiais desenvolvidos pela Master English ao
utilizar o WebSite serão descartadas e perdidas definitivamente.
VII.
DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Estes Termos de Uso constituem o acordo entre as partes e substituem todos os acordos anteriores e contemporâneos, propostas ou
representações, escrita ou oral, sobre este assunto.
A Master English se reserva o direito de, a qualquer momento, e, de tempos em tempos, modificar ou descontinuar, temporariamente
ou permanentemente, os Audiolivros (ou qualquer parte dele) com ou sem aviso prévio.
Podemos fazer alterações nestes Termos de Uso de tempos em tempos. Quando essas alterações forem feitas, vamos fazer uma nova
cópia dos Termos de Uso disponibilizado em http://www.masterenglish.com.br/portal.
Os Audiolivros são cobrados antecipadamente pela Master English e não são reembolsáveis, conforme o estipulado previamente entre a
Master English e o Aluno.
As Partes elegem o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS, Estado do Rio Grande do Sul, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos relacionados a estes Termos de Uso.

