Termos e Condições
Por favor, leia estes Termos e Condições cuidadosamente
antes de utilizar a nossa aplicação móvel Filmmaker Pro (o
“Serviço”).
O seu acesso e utilização do Serviço é condicionada à sua
aceitação e conformidade com estes Termos. Estes Termos
se aplicam a todos os visitantes, usuários e outros que
acessam ou utilizam o Serviço.
Ao acessar ou utilizar o Serviço, você concorda em se limitar
a estes Termos. Se você discorda de qualquer parte dos
Termos, então você não deve utilizar o Serviço.

Conteúdo
O nosso Serviço permite a você criar e, em princípio, tornar
disponível certas informações, textos, gráficos, vídeos ou
outros materiais (“Conteúdo”). Você é responsável pelo
conteúdo que cria utilizando o nosso Serviço, incluindo sua
legalidade, confiabilidade e adequabilidade.
Você retém qualquer e todos os seus direitos a qualquer
Conteúdo que criar utilizando o Serviço, e você é responsável
por proteger esses direitos.
Você declara e garante que o Conteúdo é seu (você o possui)
ou que você tem o direito de utilizá-lo.

Propriedade Intelectual

O Serviço e seu conteúdo original (excluindo o Conteúdo
fornecido pelos usuários), recursos e funcionalidades são e
permanecerão como propriedade exclusiva do Filmmaker Pro
e suas licenciadoras. O Serviço é protegido por direitos
autorais, marca registrada e outras leis dos Estados Unidos e
de países estrangeiros. Nossas marcas registradas e
comerciais não devem ser usadas em ligação a nenhum
produto ou serviço sem o consentimento prévio do Filmmaker
Pro.

Limitação de Responsabilidade
Em nenhuma hipótese o Serviço deva ser responsável por
quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais,
consequentes ou punitivos, incluindo, entre outros, perdas de
lucros, dados, utilização, credibilidade ou outras perdas
intangíveis, resultantes de (i) seu acesso, utilização ou
incapacidade de acessar ou utilizar o Serviço; (ii) qualquer
conduta ou conteúdo de quaisquer terceiros no Serviço; (iii)
qualquer conteúdo obtido a partir do Serviço; e (iv) acesso,
utilização ou alteração não autorizada das suas transmissões
ou conteúdo, seja com base em garantia, contrato, ilícito civil
(incluindo negligência) ou qualquer outra teoria legal, sejamos
ou não informados sobre a possibilidade de tais danos, e
mesmo se uma medida judicial que seja prevista neste
contrato resultar-se na falha de seu propósito essencial.

Isenção
A utilização do Serviço é por sua própria conta e risco. O
Serviço é fornecido com base no estado e disponibilidade em
que se encontra. O Serviço é fornecido sem garantia de

nenhum tipo, seja expressa ou implícita, incluindo, entre
outros, garantias implícitas de comercialização, aptidão a um
propósito particular, não violação ou curso de desempenho.

Alterações
Nos reservamos o direito, de acordo com nosso critério, de
modificar ou substituir estes Termos a qualquer momento. Se
uma revisão for material, nós tentaremos fornecer um aviso
pelo menos 30 dias antes de qualquer termo surtir efeito. O
que constitui uma alteração de material será determinado
pelo nosso critério.
Ao continuar acessando ou utilizando o nosso Serviço depois
de tais revisões forem feitas, você concorda em se limitar aos
termos revistos. Se você não concordar com os novos
termos, por favor pare de utilizar o Serviço.

Contato
Se você tiver qualquer dúvida sobre estes Termos, por favor
entre em contato conosco em
support@filmmakerproapp.com.

