
TERMOS DE USO

Os Termos de Uso (“Termos”) estabelecidos no presente documento são um contrato
legal entre a ANONIME LTDA (“AnoniMe”, “nós”), inscrita no CNPJ sob o nº
48.969.779/0001-84 e você. Tais Termos estão em vigor durante o uso dos nossos
Serviços, sendo eles nosso aplicativo para dispositivos móveis (“Aplicativo”), website
(“Site”) e serviços relacionados.

1. Termos

Ao utilizar nossos Serviços, você concorda com os nossos Termos de Uso, com a
nossa Política de Privacidade e concorda que você é responsável pelo cumprimento
de todas as leis locais aplicáveis. Você também afirma que possui o poder legal para
aceitar os nossos Termos de Uso. Estes Termos definem como você pode utilizar
nossos Serviços; caso você não concorde com algum dos itens neste presente
documento, não utilize nossos Serviços.

Caso você esteja utilizando os Serviços no nome de um terceiro ou você é o
responsável legal de um menor de 18 (dezoito) anos de idade que utiliza nossos
Serviços, você afirma que está autorizado para aceitar estes Termos no nome deste
terceiro.

1.1. Disponibilidade dos Serviços

Ao utilizar nossos Serviços você confirma que possui, no mínimo, 12 (doze) anos de
idade completos e possui autorização dos pais ou responsáveis legais para utilizar
nossos Serviços caso tenha menos que 18 (dezoito) anos de idade. Não utilize nossos
Serviços caso você tenha menos que 12 (doze) anos de idade.

Nos reservamos o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio e a nosso
exclusivo critério, modificar, desabilitar ou descontinuar os Serviços inteiramente ou
exclusivamente para você. Dentro dos motivos que você pode ter o acesso aos nossos
Serviços interrompido estão o não cumprimento dos Termos neste presente
documento ou qualquer outra política com validade legal entre você e a AnoniMe;
tentativa de descompilar ou fazer engenharia reversa de qualquer software contido nos
nossos Serviços; infração dos nossos direitos autorais.

Os Serviços podem não estar disponíveis em todas as localizações, e podemos limitar
o acesso aos Serviços baseado na sua localização. Nos reservamos o direito de alterar
onde os Serviços estão disponíveis a qualquer momento, sem aviso prévio. Faremos o
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possível para providenciar nossos Serviços de maneira interrupta, porém não
garantimos que acesso contínuo e interrupto aos Serviços. A disponibilidade dos
nossos Serviços também pode ser afetada por fatores externos quais não temos
controle sobre.

1.2 Sua conta de usuário

Alguns dos nossos Serviços requerem que você crie uma conta para poder acessar o
serviço. Você é responsável por todos os usos da sua conta, mesmo que você não os
tenha autorizado. A sua conta é de seu uso exclusivo e não deve ser compartilhada
com terceiros. Você não impersonará outras pessoas ou entidades ou deixará implícita
sua afiliação com uma pessoa ou entidade. Você deve entrar em contato conosco
imediatamente caso suspeite ou esteja ciente de um uso não autorizado da sua conta
ou qualquer incidente de segurança que envolva nossos Serviços. Nossos Serviços
podem permitir que você compartilhe materiais em aplicações e websites de terceiros.
Não controlamos tais informações e não nos responsabilizamos por tais materiais.

1.3 Materiais criados por usuários

Você é responsável por todos os materiais que você cria (“Envio”) dentro dos nossos
Serviços, incluindo, mas não se limitando a posts e comentários. Embora nos
reservamos o direito, sob nosso próprio critério, de modificar, monitorar, recusar, e
apagar Envios, não somos obrigados a fazê-lo. Você tem total responsabilidade por
cada Envio que fizer, incluindo sua legalidade, confiabilidade e adequação, e será o
único responsável por qualquer dano resultante de seus envios.

Sujeito à nossa Política de Privacidade, podemos reter seus Envios, mesmo depois
que eles expirarem nos Serviços ou mesmo depois que você os excluir. No entanto,
você concorda que não temos obrigação de reter qualquer envio por qualquer período
de tempo, nem seremos responsáveis perante você ou terceiros por qualquer
conteúdo perdido ou perdas relacionadas à expiração, exclusão, ou outra alteração de
qualquer natureza de um Envio.

Ao fazer um Envio, você confirma não está infringindo nenhum direito autoral ao fazer
o mesmo, e dá à ANONIME LTDA o direito vitalício e irrevogável de utilizar e reproduzir
os materiais dos seus Envios, livre de royalties, da necessidade de lhe dar créditos, e
de qualquer compensação de qualquer natureza. Você concorda que podemos utilizar
seus Envios de maneira comercial, incluindo, porém, não se limitando a campanhas
publicitárias. Em uma eventual infração de propriedade intelectual ou direitos autorais
resultante de seus Envios, você concorda que você é responsável legalmente por
todas as taxas, multas e qualquer outras compensações e danos aplicáveis para a
pessoa ou entidade que possui os direitos sobre o material utilizado no seu Envio.
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Você concorda em seguir estritamente as regras de segurança descritas no item 1.4,
visando a sua segurança e a segurança de outros usuários.

1.4 Segurança

Prezamos por um ambiente seguro, e utilizamos várias medidas para mantermos sua
experiência durante o uso dos nossos Serviços a mais segura possível. Em
conformidade com nossa missão de proporcionar um ambiente seguro para nossos
usuários, ao utilizar nossos Serviços você concorda que:

● Não irá violar qualquer lei, direito autoral, propriedade intelectual ou qualquer
outro direito de um terceiro;

● Está ciente que, embora prezamos por um ambiente seguro e trabalhamos
ativamente para proporcioná-lo para todos nossos usuários, eventualmente
você poderá encontrar Envios que não estão em conformidade com estes
Termos. Nestes casos, você deve reportar o Envio imediatamente.

● Não fará nenhum Envio que faça, promova, discuta, ou incentive bullying;
assédio de qualquer natureza; racismo ou qualquer linguagem que tenha a
intenção de ofender uma etnia; violência; atividades ilegais; uso de substâncias
ilegais; difamação; exploração de menores; crueldade contra animais;
linguagem obscena, vulgar, ofensiva, ou que ameace um indivíduo ou grupo
específico; discriminação de qualquer natureza; suicício ou ações relacionadas
à auto-mutilação; ameaças; material pornográfico explícito;

● Não impersonará outras pessoas ou entidades;
● Não divulgará informações pessoais de qualquer indivíduo sem a autorização

explícita dele;
● Não indicará, incluindo de maneira implícita, que você possui qualquer relação

com a ANONIME LTDA, seja essa relação existe ou não;
● Não violará os direitos de nenhuma pessoa;
● Não fará nenhum Envio com links que levem os usuários para plataformas não

controladas pela AnoniMe;
● Não promoverá anúncios de qualquer natureza;
● Não usará nenhum tipo de automação, como, mas não se limitando a, scrapers,

crawlers e bots;
● Não fará nenhuma ação com o intuito de impactar a disponibilidade ou

qualidade dos Serviços;
● Não usará nem desenvolverá nenhuma aplicação que interaja com os Serviços

ou Envios sem a nossa autorização por escrito;
● Não alterará os Envios de outros usuários;
● Não tentará evitar nossos métodos de filtragem de conteúdo que não sigam os

Termos neste presente documento;
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● Não usará os Serviços de qualquer maneira que não esteja explicitamente
descrita nestes Termos;

Esta lista de proibições são somente exemplos e não é necessariamente inclusiva ou
exclusiva. Nos reservamos o direito de suspender ou bloquear o seu acesso aos
Serviços, sobre nosso próprio critério, por qualquer motivo, sem aviso prévio e sem
nenhuma compensação de qualquer natureza. A AnoniMe irá entrar em contato com
as autoridades locais caso acreditemos que um Envio promova uma atividade ilegal.
Quando obrigados por lei ou a nosso próprio critério, cooperamos com as autoridades
locais em qualquer investigação de possíveis atividades ilegais em nossos Serviços.
Nos reservamos o direito de divulgar sua identidade para as autoridades durante tais
procedimentos.

2. Propriedade intelectual

Nós prezamos pela propriedade intelectual de terceiros. Caso você acredite que sua
propriedade intelectual esteja sendo utilizada nos nossos Serviços sem autorização,
entre em contato conosco.

Você concorda em não violar a propriedade intelectual da AnoniMe, incluindo nossa
logomarca, nome, e outros materiais utilizados em nossos Serviços registrados junto
ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Qualquer infração dos nossos
direitos autorais ou remoção de notações de propriedade dos materiais será
processada judicialmente.

3. Isenção de responsabilidade

Nossos Serviços e os materiais neles contidos são fornecidos 'como estão’. Não
oferecemos garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, nos isentamos e
negamos todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas ou
condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de
propriedade intelectual ou outra violação de direitos. Além disso, não garantimos ou
fazemos qualquer representação relativa à precisão, aos resultados prováveis ou à
confiabilidade do uso dos materiais em nossos Serviços ou de outra forma relacionada
a esses materiais.

4. Limitações

Seu acesso ou uso de nossos Serviços por meio de um dispositivo móvel exigirá
conexão com a internet. Nossos Serviços podem enviar mensagens de texto para seu
dispositivo móvel. Você é responsável por esses requisitos, todas as cobranças e
taxas aplicáveis incorridas a partir deles e os termos de seus contratos com seus
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provedores de serviços móveis e de telecomunicações. Nem todos os recursos de
nossos Serviços podem ter compatibilidade com seu dispositivo ou provedor de rede.
Não somos responsáveis pela indisponibilidade ou atrasos nos serviços do seu
provedor de rede, mensagens de texto ou telecomunicações, ou qualquer perda, dano
ou violação de segurança ou divulgação de suas informações a terceiros pelo uso de
tais serviços.

5. Precisão dos materiais

Os materiais exibidos em nossos Serviços podem incluir erros técnicos, tipográficos
ou fotográficos. Não garantimos que qualquer material em nossos Serviços seja
preciso, completo ou atual. Nos reservamos o direito de fazer alterações nos materiais
contidos em nossos Serviços a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, não
nos comprometemos a fazer o mesmo.

6. Conteúdos externos

Eventualmente, você poderá encontrar links que apontam para plataformas ou serviços
de terceiros. Salvo quando explicitamente especificado, nós não controlamos e não
necessariamente revisamos o conteúdo de terceiros. Não nos responsabilizamos por
qualquer conteúdo de terceiros, seus termos de uso e políticas. O uso de qualquer
conteúdo de terceiros é por sua conta e risco.

No evento de uma disputa entre você e um terceiro, você concorda que tal disputa
envolve somente você e o terceiro em questão. Não temos a obrigação de nos
envolvermos em tal disputa e você não vinculará a ANONIME LTDA ou qualquer
pessoa ou entidade relacionada conosco em tal disputa.

7. Anúncios

Os Serviços podem conter anúncios. Você concorda que, sujeito à nossa Política de
Privacidade, nós, nossas afiliadas e nossos parceiros terceirizados podemos colocar
publicidade nos Serviços. Como os Serviços contêm conteúdo que você e outros
usuários nos fornecem, às vezes poderá aparecer publicidade perto do seu conteúdo.

Caso um anunciante promova um serviço ou produto em nossos Serviços, a sua
relação com o anunciante é exclusiva e não envolve a ANONIME LTDA. Não nos
responsabilizamos com quaisquer perdas ou danos resultantes da sua relação com um
anunciante.

8. Modificações
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Nos reservamos o direito de modificar estes Termos a qualquer momento sem aviso
prévio. É sua responsabilidade manter-se atualizado com nossos Termos de Uso. Ao
continuar a utilizar nossos Serviços, você concorda com a versão mais atualizada dos
Termos no presente documento. Caso você deixe de concordar com os Termos após
alguma alteração, você deve parar de utilizar nossos Serviços imediatamente.

Os Termos neste presente documento estão efetivos desde o dia 16/01/2023.

9. Relação entre as partes

Você reconhece que este acordo, estabelecido no presente documento, e o uso dos
nossos Serviços não resulta em nenhuma relação entre você e a ANONIME LTDA. Não
haverá nenhuma parceria, join venture, relação empregatícia ou de qualquer outra
natureza entra as partes. Você concorda em não se apresentar como nosso
representante, agente, ou empregado e não seremos responsáveis por quaisquer
proclamação, ação, ou omissão feita por você.

10. Lei aplicável

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será aplicado
integralmente o Direito brasileiro. Os eventuais litígios deverão ser apresentados no
foro da comarca em que se encontra a sede da empresa.

11. Contato

Caso você tenha qualquer dúvida em relação à estes Termos, entre em contato
conosco através do endereço de correio eletrônico LEGAL@ANONIME.APP.

Para assuntos que não envolvam nossos Termos de Serviço, Política de Privacidade,
ou qualquer outra política com validade legal entre a ANONIME LTDA e você, entre em
contato conosco através do endereço de correio eletrônico
CONTATO@ANONIME.APP.
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