Termos de Uso do Site
Esse site proporciona o acesso a dados, materiais e
informações em conteúdo pronto e não personalizado,
incluindo interfaces visuais, textos e composições escritas,
vídeos e outros trabalhos audiovisuais, obras pictóricas
como imagens, fotografias, gráficos, figuras, ilustrações e
designs, gravações em áudio e composições musicais,
compilações, relatórios e quaisquer outras obras
(“Conteúdo”).

Terms of Use of the Site
This Site provides access to ready and non-personalized data,
materials and information, including visual interfaces, texts
and written composition, videos and other audiovisual work,
pictorial works such as images, photos, graphics, pictures,
illustrations and design, audio recordings and music
compositions, compilations, reports and any other works of
authorship (“Content”).

A Sistema Use Fashion Comércio de Informações - EIRELI.
(“UseFashion”) é detentora de direitos sobre o website
(www.usefashion.com) e aplicativos relacionados, onde
está disponibilizado o Conteúdo (“Site”).

Sistema Use Fashion Comércio de Informações - EIRELI.
(“UseFashion”)
holds
rights
of
this
website
(www.usefashion.com) and related applications where
Content is available (“Site”).

O acesso e uso do Site e do Conteúdo por clientes da
UseFashion, seus usuários autorizados ou outros visitantes
(“Usuário”) está sujeito às disposições abaixo, bem como à
lei vigente, ao Contrato de Assinatura de Conteúdo
(“Contrato”), ao Termo de Detalhamento da UseFashion, à
Política de Privacidade e à Política de Cookies. Ao acessar e
navegar pelo Site, o Usuário aceita, sem limitação ou
restrição, os termos aqui estipulados.

The access and use of the Site and Content by UseFashion’s
clients, their authorized users and other visitors (“User”) are
subject to the provisions hereunder, as well as the governing
law, UseFashion’s Subscription Agreement (“Agreement”),
Order Form, Privacy Policy and Cookies´ Policy. By accessing
and using the Site, User confirms their full and unrestricted
agreement to be bound hereby.

Os termos utilizados devem ser interpretados de acordo
com as definições destes Termos de Uso do Site. Qualquer
referência ao singular inclui o plural e vice-versa e as
palavras referentes a um sexo incluem ambos os sexos.

The terms hereunder shall be construed in accordance with
the definitions of these Terms of Use. Any reference in
singular includes plural and vice versa, and words referring to
one gender include both genders.

Não obstante qualquer outra disposição destes Termos de
Uso do Site, o Conteúdo e Site somente deverão ser
utilizados para o curso dos negócios e/ou em ambiente
profissional e para negócios e/ou fins profissionais. O
Conteúdo e Site não são destinados a uso não profissional,
e não deverão ser utilizados para tal finalidade.

Notwithstanding anything else in these Terms of Use of the
Site, the Content and Site must only be used in the course of
a business and/or professional environment and for business
and/or professional reasons. The Content and Site are not
suitable for consumers and should not be used in such
capacity.

1. Alterações no Site e Disponibilidade do Site

1. Changes to Site and Availability of the Site

1.1. Como parte de sua política de atualização e melhoria do 1.1 As part of its policy of updating and improving the Site,
Site, a UseFashion se reserva o direito de, a seu critério, UseFashion reserves the right, at its discretion, to make
implementar alterações ou substituições no Site, em partes changes to any part of or the whole of the Site.
ou no todo.
1.2. A UseFashion compromete-se a zelar pelo bom
funcionamento do Site, empregando os esforços para
mantê-lo acessível e em operação constante, buscando
atender da melhor forma possível o Usuário, sendo certo
que não será responsável por vírus, erros interrupções e
defeitos ocorridos em razão de características peculiares da
rede Internet. Usuários deverão imediatamente informar
qualquer falha com relação ao acesso ao Site, por telefone

1.2 UseFashion undertakes to ensure the proper functioning
of the Site, using its reasonable endeavors to keep it
accessible and in constant operation, seeking to serve the
User as best as possible, provided that UseFashion does not
undertake responsibility for internet virus, interruptions and
defects due to peculiar characteristics of the Internet. Users
shall promptly report any fault in relation to the access to the
Site by telephone or electronic mail to UseFashion at the

ou e-mail à UseFashion nos números ou endereços de email disponíveis no Site. Diante do recebimento de um
relato de falha, a UseFashion envidará seus melhores
esforços para tomar as medidas necessárias para corrigir a
falha sem demora injustificada. A UseFashion não será
responsável por prover suporte técnico ou suporte para os
Usuários com relação a qualquer hardware, incluindo
periféricos, softwares, produtos ou serviços utilizados pelos
Usuários para acessar o Site.

appropriate numbers or addresses shown on the Site. Upon
receipt of a fault report, UseFashion will endeavor to take all
proper steps without undue delay to correct the fault.
UseFashion does not undertake to provide any technical or
Users support in relation to any hardware (including
peripherals), software, products or services used by the User
to access the Site.

1.3. Ocasionalmente, a UseFashion poderá:

1.3 From time to time, UseFashion may:

(i) temporariamente suspender o Site, no todo ou em parte,
para fins de reparos emergenciais, manutenção ou
melhorias, sem qualquer notificação;
(ii) temporariamente suspender o Site, no todo ou em parte,
para suporte ou manutenção agendados, mediante
notificação e aviso prévio sobre tais suspensões; e/ou
(iii) alterar a especificação técnica do Site por motivos
operacionais ou qualquer outra razão, desde que não haja
interferência material na operação do Site.

(i) temporarily suspend for the purpose of emergency repair,
maintenance or improvement, all or part of the Site without
notice;
(ii) temporarily suspend all or part of the Site for scheduled
support and maintenance by providing notifications and
giving reasonable notice of such suspensions; and/or
(iii) vary the technical specification of the Site for operational
or any other reason provided that there is no material
detriment to the operation of the Sites.

1.4. A UseFashion utiliza todas as proteções viáveis para
garantir a privacidade dos dados dos Usuários, não se
responsabilizando por tentativas de invasão de privacidade
que possam vir a ocorrer no tráfego de informações por
essas linhas ou ainda pelo acesso que outras pessoas
possam ter aos computadores do Usuário ou às suas senhas
para acesso ao Site, não podendo garantir que não haverá
vírus ou qualquer tipo de rotina de programação ou códigos
criados ou utilizados para interromper, destruir ou alterar
software, hardware ou equipamentos de telecomunicação.
Para mais detalhes sobre as informações coletados pelo
Site, os Usuários podem acessar a Política de Privacidade e
Política de Cookies da UseFashion.
2. Registro e Acesso ao Site

1.4 UseFashion uses all viable protections to ensure the
privacy of User’s data and assumes no liability for attempted
invasion of privacy that may occur in the traffic of information
or for access that other people may have to the User’s
computers or passwords to access the Site, and cannot ensure
that there will be no virus or any programming routine or
codes created or used to interrupt, destroy or alter software,
hardware or telecommunications equipment. For more
details about the information collected by means of the Site,
Users may access UseFashion´s Privacy Policy and Cookies’
Policy.

(a) Para acessar o Site, o Usuário deverá fornecer à
UseFashion informações de cadastro precisas e completas.
Após a finalização do cadastro, o Usuário receberá um link
para acesso ao Contrato, devendo dar o aceite eletrônico se
concordar, sem reservas ou ressalvas, com as cláusulas do
Contrato.

(a) To access the Site, User must provide UseFashion with
accurate and complete registration information. After the
registration, the User shall receive a link to access the
Agreement and give the electronic acceptance if agrees,
without reservations, with the clauses of the Agreement.

2. Registration and Access to the Site

(b) É responsabilidade do Usuário atualizar seus dados (b) It is User’s responsibility to update the registration data
cadastrais e prontamente informar à UseFashion sobre and promptly inform UseFashion of any changes to User’s
quaisquer alterações em suas informações, contatando o information by contacting the account manager.
gerente da conta.
(c) Após o aceite do Contrato, o Usuário receberá a (c) After acceptance of the Agreement, the User will receive
confirmação contratual e a senha de acesso ao Site. Cada the contractual confirmation and password to access the Site.
registro é de uso pessoal e intransferível.
Each registration is for a single User only.

(d) A UseFashion não permite o acesso de mais de uma
pessoa ao Site por intermédio de uma mesma senha. É
proibido, inclusive, o acesso simultâneo pelo Usuário
utilizando a mesma senha em equipamentos diferentes. O
acesso simultâneo bloqueará a Senha imediatamente.

(d) UseFashion does not permit any sharing by more than one
person of a password or access to the Site through a single
password being made available to multiple users.
Simultaneous access by the User using the same password in
different equipment is prohibited. Simultaneous access will
immediately block the password.

(e) O Usuário se compromete a não permitir que terceiros
usem sua senha e será unicamente responsável por manter
a segurança e confidencialidade de sua conta. O Usuário
concorda em notificar a UseFashion imediatamente após ter
conhecimento de qualquer uso ou suspeita de uso não
autorizado de sua senha.

(e) User agrees not to allow others to use his/her password
and is solely responsible for maintaining the confidentiality
and security of his/her account. User agrees to notify
UseFashion immediately of any known or suspected
unauthorized use of his/her password.

(f) O Usuário se compromete a não locar, arrendar, (f) Users agree not to rent, lease, loan, sell, allow, or otherwise
emprestar, vender, permitir ou, de qualquer outra forma, provide access to the Site to any third party.
proporcionar acesso ao Site a qualquer terceiro.
(g) Determinadas áreas do Site serão acessíveis apenas por (g) Certain areas of the Site may only be open to Users who
Usuários que tenham pago pelo acesso às respectivas partes paid to access that portion of the Site or will only be available
do Site ou estarão disponíveis apenas por um período for a limited period of time.
limitado de tempo.
(h) Determinado Conteúdo licenciado por terceiros pode
estar sujeito a procedimentos e regras adicionais, os quais
estarão devidamente previstos no Site e deverão ser
observados pelos Usuários.

(h) Certain Content licensed from third parties may be subject
to additional guidelines or rules that will be clearly posted on
the Site. Users are also subject to any such guidelines and
rules.

(i) O Conteúdo é protegido por marcas, marcas de serviço,
direitos autorais, e outros direitos de propriedade
intelectual de propriedade da UseFashion, de seus
provedores de Conteúdo ou de terceiros. O Usuário
compromete-se a não realizar qualquer uso inadequado do
Conteúdo, incluindo qualquer violação de direitos sobre as
marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de
propriedade intelectual contidos no Conteúdo.

(i) The Content is protected by trademarks, service marks,
copyrights, and other intellectual property rights owned by
UseFashion, its Content providers or third parties. Users agree
not to misuse in any way the Content, including any
infringement of trademarks, service marks, copyrights or
other intellectual property rights comprised in the Content.

(j) O Usuário se compromete a não utilizar o Site ou o
Conteúdo para quaisquer fins ilegais, antiéticos,
fraudulentos, enganosos ou censuráveis, ou em desacordo
com a legislação, regulamentos ou contrato, incluindo a Lei
nº 12.965/2014 e outras normas aplicáveis.
3. Custos

(j) Users agree not to use the Site or Content for any illegal,
unethical, fraudulent, misleading, or objectionable purpose or
in breach of any law, regulation, or agreement, including Law
No. 12,965/2014 and other applicable rules.

Além dos valores contratados com a UseFashion para
acesso ao Conteúdo, o Usuário será responsável por
quaisquer custos ou cobranças referentes à conexão com o
Site, incluindo quaisquer linhas telefônicas, planos de
Internet, equipamentos de telefone e computador e
quaisquer despesas com serviços necessários para acessar o
Site.

In addition to the amounts contracted with UseFashion to
access Content, Users are responsible for all charges
associated with connecting to the Site, including all telephone
access lines, Internet plans, telephone, and computer
equipment and any service fees necessary to access the Site.

3. Charges

4. Uso do Conteúdo

4. Usage of Content

(a) A UseFashion não garante e se exime de qualquer
responsabilidade com relação ao Conteúdo, inclusive
quanto a garantias de titularidade, comercialização ou
adequação a qualquer propósito específico, sendo o uso do
Conteúdo permitido de acordo com esta Cláusula 4 de
exclusivo risco e responsabilidade do Usuário.

(a) UseFashion disclaims any warranties and liabilities in
relation to Content, including any warranties of title,
merchantability or fitness for any particular purpose, and such
permitted use of Content in accordance with this Clause 4 is
solely at User’s own risk and liability.

(b) É estritamente proibido ao Usuário e configurará uma
violação destes Termos de Uso do Site, salvo se previamente
e por escrito aprovado pela UseFashion ou por terceiro
fornecedor do Conteúdo:

(b) The following are strictly forbidden and represent a
violation of these Terms of Use of the Site, unless prior written
consent is obtained from UseFashion or the relevant third
party Content provider:

(i) A incorporação de Conteúdo em itens e produtos
promocionais (tais como cartões de saudação, camisetas,
cartões postais, cartões de crédito, pôsteres, cartões
telefônicos, moldes, capas de CDs, jogos de tabuleiro e
calendários) revistas, jornais ou periódicos, propaganda,
editoriais, catálogos, folhetos, brochuras, embalagens,
ainda que descartáveis, capas de livros e livros de texto
educacional;

(i) Incorporation of Content in promotional items and
products (including greeting cards, t-shirts, postcards,
posters, phone cards, credit cards, templates, CD covers,
cassette covers, board games, and calendars), magazines,
newspapers, advertising, editorials, catalogues, flyers,
brochures, disposable packaging, book covers, and
educational textbooks;

(ii) A incorporação de Conteúdo em quaisquer materiais
eletrônicos ou digitais incluindo proteções de tela, cartões
de saudações eletrônicos, site, vídeo transmitido,
multimídia incluindo filme e vídeo, e CD ROMs;

(ii) Incorporation of Content in any electronic or digital
materials including screensavers, electronic greeting cards,
websites, broadcast video, and multimedia including film and
video, and CD ROMs;

(iii) A revenda ou qualquer outra forma de comercialização (iii) Resale or any other kind of merchandizing of Content in
do Conteúdo em qualquer forma;
any form;
(iv) A incorporação de nomes ou imagens de indivíduos (iv) Incorporation of names or likenesses of individuals from
constantes no Conteúdo em produtos ou serviços do Content on or in Users’ products or services;
Usuário;
(v) A incorporação, em produtos ou serviços do Usuário, de (v) Incorporation of distinctive locations, buildings,
imagens veiculadas no Conteúdo, que contenham locais, businesses, personal property or products from Content on or
prédios, negócios, produtos ou bens pessoais que possuam in Users’ products or services;
caráter distintivo;
(vi) O uso de marcas e nomes comerciais da UseFashion ou (vi) Use of UseFashion’s or third party’s trademarks, trade
de terceiros em produtos ou serviços do Usuário;
names or service marks on or in Users’ products or services;
(vii) O uso ou concessão de autorização de uso de dados ou
informações do Site para gerar quaisquer informações
estatísticas que possam ser vendidas, alugadas, publicadas,
fornecidas ou de qualquer modo concedidas a terceiros; ou

(vii) Use, or permitting the use of, data or information on the
Site for generating any statistical information which may be
sold, rented, published, furnished or in any manner provided
to a third party; or

(viii) A distribuição de Conteúdo para terceiros. No entanto,
o Usuário poderá fornecer obras pictóricas como imagens,
fotos, gráficos, figuras, ilustrações e designs contidos no
Conteúdo para seus fornecedores, vendedores, contratados

(viii) Distribution of Content to parties outside of the User´s
organization. However, User’s may provide pictorial works
such as images, photographs, graphics, pictures, illustrations,
and designs included within Content to User’s suppliers,

e consultores com o único propósito de auxiliar o Usuário
apenas com relação ao design, desenvolvimento,
inspiração, pesquisa e requisitos fabricação dos seus
produtos, sendo o Usuário integralmente responsável pelos
atos de tais fornecedores, vendedores, contratados e
consultores, bem como de quaisquer terceiros com quem o
Usuário compartilhe o Conteúdo, por qualquer infração ao
Contrato ou a estes Termos de Uso do Site. O
compartilhamento dos trabalhos para os fins deste inciso
ficará a critério do Usuário, não sendo, em nenhuma
hipótese, afastada a responsabilidade integral do Usuário
com relação a todas as disposições do Contrato e destes
Termos de Uso do Site.

vendors, independent contractors and consultants for the
sole purpose of aiding User in connection with its product
design,
development,
inspiration,
research
and
manufacturing requirements only, subject to User being
responsible at all times for the actions of such suppliers,
vendors, independent contractors and consultants, and any
other third parties with whom User shares any Content, for
any breach of the Agreement and of these Terms of Use of the
Site. The sharing of such works for the purposes stated in this
paragraph, is at User’s discretion but in no way absolves User
from the full responsibilities for all the provisions of the
Agreement and of these Terms of Use of the Site.

(c) Qualquer solicitação para republicar ou redistribuir o
Conteúdo deverá ser dirigida a contato@usefashion.com e
não será considerada autorizada até que seja validamente
aprovada por escrito pela UseFashion.

(c) Any requests to republish or redistribute Content should
be addressed to contato@usefashion.com and should not be
considered authorized unless and until validly approved in
writing by UseFashion.

(d) A UseFashion poderá enviar comunicados por e-mail ao
Usuário com notícias ou outros prompts de Conteúdo. O uso
de tal Conteúdo recebido por e-mails ou outros prompts
está sujeito a todas as regras e condições destes Termos de
Uso do Site e do Contrato.

(d) UseFashion may provide e-mail communications with
news or other prompts of Content. The use of such Content
received through the e-mails or other prompts will be subject
to the terms and conditions of these Terms of Use of the Site
and of the Agreement.

(e) Os direitos autorais de qualquer software disponível ao
Usuário para download no Site pertencem à UseFashion ou
aos seus fornecedores. A instalação ou uso de qualquer
software implicará aceitação plena e submissão do Usuário
aos termos de todos os contratos de licenciamento que
acompanhem ou façam parte do software.

(e) Copyright in any software that is made available to User
for download from the Site belongs to UseFashion or its
suppliers. User may not install or use any software unless
he/she agrees to be governed by the terms of any license
agreement that accompanies or is included with the software.

(f) O Usuário reconhece e concorda que o Conteúdo é
fornecido apenas para uso e informação geral, assim como
possui caráter meramente informativo, não constituindo
nenhuma forma de prestação de serviço de
aconselhamento, recomendação ou composição pela
UseFashion, não devendo ser utilizado como embasamento
para realização de negócios ou tomada de decisões de
investimento. A UseFashion não assume nenhuma garantia
com relação ao Conteúdo e qualquer embasamento ou
dependência do Usuário em relação a qualquer
recomendação, opinião, declaração ou informação
apresentada ou divulgada no Site para a tomada de decisões
pelo Usuário será de sua exclusiva responsabilidade.

(f) User acknowledges and agrees that the Content is only for
general information and use and does not constitute any form
of advice, recommendation or arrangement by UseFashion
and is not intended to be relied upon in making any specific
business or investment decisions. UseFashion disclaims all
warranties in relation to Content and any reliance by User
upon any advice, opinion, statement or other information
displayed or distributed through the Site is at User’s exclusive
responsibility.

(g) É proibido qualquer acesso ou uso do Site e do Conteúdo (g) Any access or use of the Site and the Content other than
que não esteja especificamente permitido acima.
as specifically permitted above is prohibited.

5. Conteúdo do Usuário

5. User’s Content

(a) O Usuário é exclusivamente responsável por qualquer (a) Users are solely responsible for any content that they
conteúdo que envie, carregue no Site ou transmita por meio upload to the Site or transmit through the Site, and User
dele, e declara, garante e concorda que:
represents, warrants and agrees that:
(i) Tal conteúdo não será ilícito, danoso, ameaçador,
embaraçador, difamatório, obsceno, pornográfico, vulgar,
invasivo da privacidade ou direito de publicidade de outrem,
e não infringirá quaisquer direitos de propriedade
intelectual de terceiros;

(i) Such content will not be unlawful, harmful, threatening,
harassing, defamatory, obscene, pornographic, vulgar,
invasive of another’s privacy or right of publicity, or infringing
of a third party’s intellectual property rights;

(ii) Tal conteúdo não será odioso, discriminatório,
etnicamente, ou de outro modo censurável, encorajador de
conduta potencialmente delituosa ou criminal, causar
responsabilização civil, ou de algum modo violar qualquer
lei local, estadual, nacional, ou internacional aplicável;

(ii) Such content will not be hateful, racially, ethnically, or
otherwise objectionable, encouraging of conduct that could
constitute a criminal offense, give rise to civil liability, or
otherwise violate any applicable local, state, national, or
international law;

(iii) O Usuário tem todos os direitos relativos à veiculação de (iii) User has all necessary rights to disclose such content;
tal conteúdo;
(iv) Tal conteúdo não vai, de nenhum modo, causar danos a
menores de idade, e não será transmitido conteúdo que
viole leis federais, estaduais, internacionais ou qualquer
outra lei contra pornografia ou exploração sexual de
crianças e imagens de menores engajados em conduta
sexual;

(iv) Such content will not harm minors in any way, including
transmitting content that violates federal, state, international
or any other child pornography laws, child sexual exploitation
laws or laws prohibiting the depiction of minors engaged in
sexual conduct;

(v) O Usuário não forjará cabeçalhos e de qualquer modo (v) User will not forge headers or otherwise manipulate
não manipulará identificadores para disfarçar a origem de identifiers in order to disguise the origin of any such content;
qualquer conteúdo;
(vi) Tal conteúdo não conterá vírus de software ou qualquer (vi) Such content will not contain software viruses or any
outro código de computador, arquivos ou programas other computer code, files or programs designed to interrupt,
projetados para interromper, destruir ou limitar a destroy or limit the functionality of any computer software;
funcionalidade de qualquer software de computador;
(vii) O Usuário não interferirá ou interromperá (nem tentará
interferir ou interromper) o Site ou servidores ou redes
conectadas ao Site, e nem desobedecerá quaisquer
requisitos, procedimentos, políticas ou regulamentações de
redes conectadas ao Site; ou

(vii) User will not interfere with or disrupt (or attempt to
interfere with or disrupt) the Site or servers or networks
connected to the Site, or disobey any requirements,
procedures, policies or regulations of networks connected to
the Site; or

(viii) O Usuário não fornecerá à UseFashion qualquer (viii) User will not provide any information to UseFashion that
informação que seja falsa ou enganosa, que tente esconder is false or misleading, that attempts to hide User’s identity or
sua identidade ou informações as quais o Usuário não tenha any information that User do not have the right to disclose.
o direito de revelar.
(b) O Usuário concorda que a UseFashion não será (b) User agrees that UseFashion will not be responsible for
responsável por rastrear, policiar, editar ou monitorar screening, policing, editing or monitoring any Content posted,
qualquer conteúdo postado, visualizado, transmitido, viewed, transmitted, reproduced and/or distributed by any
person using the Site.

reproduzido e/ou distribuído por qualquer pessoa usando o
Site.
(c) O compartilhamento de conteúdo pelo Usuário constitui (c) User’s sharing of content constitutes permission for use by
permissão para uso pelo receptor de acordo com estes the recipient according to these Terms of Use of the Site.
Termos de Uso do Site.
(d) A UseFashion poderá registrar o IP e dados de acesso do
Usuário utilizados para acessar o Site para quaisquer
eventualidades relacionadas ao conteúdo enviado,
carregado ou transmitido no Site, nos termos da Política de
Privacidade do Site.
6. Tecnologia

(d) UseFashion may keep records regarding the IP and access
information of the User, for any future events regarding the
content sent, uploaded or transmitted through the Site by
User.

O Usuário reconhece que softwares, invenções, know-how,
bancos de dados, compilações de dados, métodos,
processos, designs e arquitetura subjacentes ao Site
(“Tecnologia”) são protegidos por direitos de propriedade
intelectual. O Usuário concorda que não irá (e não permitirá
que terceiros o façam):

User acknowledges that the software, inventions, know-how,
databases, data compilations, methods, processes, designs
and architecture underlying the Site (“Technology”) are
protected by intellectual property rights. User agrees not to
(and agrees not to allow any third parties to):

(a) Utilizar qualquer dispositivo, robô, spider, outro
software ou dispositivo automático, ou qualquer processo
manual, para interferir ou tentar interferir no
funcionamento adequado do Site, ou monitorar o uso do
Site, sem a prévia permissão por escrito da UseFashion;

(a) Use any device, robot, spider, other automatic software or
device, or any manual process, to interfere or attempt to
interfere with the proper working of the Site, or to monitor
use of the Site, without UseFashion’s prior written
permission;

6. Technology

(b) Realizar qualquer ação que imponha uma carga (b) Take any action that imposes an unreasonable or
irrazoável ou desproporcionalmente grande na disproportionately large load on the Site’s infrastructure;
infraestrutura do Site;
(c) Decompilar, desmontar, ou de outro modo realizar a
engenharia reversa ou tentar reconstruir ou descobrir
qualquer código fonte ou ideias fundamentadas ou
algoritmos ou formatos de arquivos ou programação ou
interfaces de operabilidade conjunta da Tecnologia (estas
restrições se aplicarão até a extensão permitida pela a lei
vigente);

(c) Decompile, disassemble, or otherwise reverse engineer or
attempt to reconstruct or discover any source code or
underlying ideas or algorithms or file formats or programming
or interoperability interfaces of the Technology (except that
the foregoing restrictions shall only apply to the extent they
are allowable under Governing Law);

(d) Utilizar qualquer monitoramento de rede ou software de (d) Use any network monitoring or discovery software to
descobrimento para determinar a arquitetura do Site, ou determine the Site’s architecture, or extract information
extrair informações sobre uso, identidades individuais ou about usage, individual identities or users;
usuários;
(e) Burlar, desativar, ou de outro modo interferir em (e) Circumvent, disable, or otherwise interfere with securityfunções relacionadas à segurança do Site, incluindo related features of the Site, including any features designed
quaisquer ferramentas projetadas para evitar, limitar ou to prevent, limit, or restrict use or copying of any Content; or
restringir o uso ou cópia de qualquer Conteúdo; ou
(f) Driblar protocolos de exclusão de robôs ou outras (f) Bypass robot exclusion headers or other similar measures
medidas similares que a UseFashion possa usar para evitar UseFashion may use to prevent or restrict access to, or
ou restringir o acesso, ou cópia em cachê do Site.
caching of, the Site.

O Usuário não poderá, sistematicamente, extrair e/ou
reutilizar partes do Site ou do Conteúdo. Em especial, o
Usuário não poderá utilizar qualquer extrator de dados,
robôs, ou ferramentas similares de coleta e extração de
dados para obter quaisquer partes do Site ou do Conteúdo
para reutilização. O Usuário não poderá criar e/ou veicular
uma base de dados própria que apresente partes do Site ou
do Conteúdo (por exemplo, preços ou lista de produtos)
sem a autorização prévia e por escrito da UseFashion.
7. Isenção de Responsabilidade da UseFashion

User must not systematically extract and/or re-utilise parts of
the Site or Content. In particular, User must not use any data
mining, robots, or similar data gathering and extraction tools
to extract (whether once or many times) for re-utilisation any
parts of the Site or Content. User must not create and/or
publish User’s own database that features parts of the Site or
Content (e.g. our prices and product listings) without
UseFashion’s prior written consent.

O SITE, INCLUINDO SEU CONTEÚDO, É DISPONIBILIZADO NA
FORMA “COMO SE ENCONTRA” E “COMO DISPONÍVEL”,
SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJAM ELAS
EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS. A USEFASHION
NÃO DÁ QUAISQUER GARANTIAS A RESPEITO DE
CONTEÚDO,
ACESSO
ININTERRUPTO,
PRODUTOS
DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE OU EM CONEXÃO COM O
SITE, RESULTADOS DO USO DO SITE, OU SOBRE A
DISPONIBILIDADE OU PRECISÃO DE TAIS ELEMENTOS.
ESPECIFICAMENTE, A USEFASHION SE ISENTA DE
QUAISQUER GARANTIAS DE TÍTULO, COMERCIABILIDADE
OU ADEQUABIILIDADE PARA QUALQUER FIM EM
PARTICULAR. O USO DO SITE, INCLUINDO SEU CONTEÚDO,
É DE INTEIRO RISCO DO USUÁRIO.
8. Limitações de responsabilidade

THE SITE, INCLUDING ITS CONTENT, IS PROVIDED “AS IS” AND
“AS AVAILABLE”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING ANY
WARRANTY REGARDING CONTENT, UNINTERRUPTED ACCESS,
PRODUCTS PROVIDED THROUGH OR IN CONNECTION WITH
THE SITE, RESULTS OF USE OF THE SITE, OR THE AVAILABILITY
OR ACCURACY THEREOF. SPECIFICALLY, USEFASHION
DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. USE OF THE SITE,
INCLUDING ITS CONTENT, IS ENTIRELY AT USER’S OWN RISK.

(a) EM NENHUMA HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE TOTAL
DA USEFASHION PERANTE O USUÁRIO POR TODOS OS
DANOS, PERDAS, E CAUSAS DE AGIR NO ÂMBITO DO
CONTRATO OU A ELE RELACIONADAS, INCLUINDO, MAS
NÃO SE LIMITANDO AO USO DO SITE E DO CONTEÚDO,
EXCEDERÁ O VALOR TOTAL DO PLANO DE ACESSO
CONTRATADO.

(a) IN NO EVENT WILL USEFASHION’S TOTAL LIABILITY TO
USER FOR ALL DAMAGES, LOSSES, AND CAUSES OF ACTION
ARISING OUT OF OR RELATING TO THE AGREEMENT,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE OF THE SITE AND
THE CONTENT, EXCEED THE AMOUNTS RELATIVE TO THE
TOTAL OF THE CONTRACTED ACCESS PLAN.

(b) A USEFASHION E SEUS FORNECEDORES DE CONTEÚDO
NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS
INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS
RELACIONADOS AO CONTEÚDO E SITE OU À
IMPOSSIBILIDADE DE USO DO SITE OU A QUALQUER
CONTEÚDO DO SITE POR QUALQUER RAZÃO. ESTA
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SE APLICA (MAS NÃO
ESTÁ LIMITADA) A QUAISQUER DANOS OU PERDAS
CAUSADOS POR QUALQUER FALHA DE DESEMPENHO,
ERRO, OMISSÃO, INTERRUPÇÃO, EXCLUSÃO, DEFEITO,
ATRASO NO FUNCIONAMENTO OU TRANSMISSÃO, VÍRUS
DE COMPUTADOR, FALHAS NA LINHA DE COMUNICAÇÃO,
OU ROUBO, DESTRUIÇÃO, ACESSO NÃO AUTORIZADO,
ALTERAÇÃO, OU USO DE DADOS.

(b) NEITHER USEFASHION NOR ANY OF ITS CONTENT
PROVIDERS SHALL BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING IN
CONNECTION WITH THE CONTENT, INABILITY TO USE THE
SITE OR ANY CONTENT ON THE SITE, FOR ANY REASON
WHATSOEVER. THIS LIMITATION OF LIABILITY APPLIES (BUT IS
NOT LIMITED TO) ANY DAMAGES OR INJURY CAUSED BY ANY
FAILURE
OF
PERFORMANCE,
ERROR,
OMISSION,
INTERRUPTION, DELETION, DEFECT, DELAY IN OPERATION OR
TRANSMISSION, COMPUTER VIRUS, COMMUNICATION LINE
FAILURE, OR THEFT OF, DESTRUCTION OF, UNAUTHORIZED
ACCESS TO, ALTERATION OF, OR USE OF DATA.

7. Disclaimers

8. Limitations of liability

(c) O USUÁRIO RECONHECE ESPECIFICAMENTE QUE A USE
FASHION NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER CONDUTA
DIFAMATÓRIA, OFENSIVA OU ILEGAL DE OUTROS USUÁRIOS
OU TERCEIROS E QUE O RISCO DE DANOS ADVINDOS DOS
ACIMA MENCIONADOS CORRE INTEIRAMENTE POR CONTA
DO USUÁRIO.

(c) USER SPECIFICALLY ACKNOWLEDGES THAT USE FASHION
IS NOT LIABLE FOR THE DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL
CONDUCT OF OTHER USERS OR THIRD PARTIES AND THAT THE
RISK OF INJURY FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH
USER.

9. Modificações aos Termos de Uso do Site

9. Modifications to Terms of Use of the Site

(a) A UseFashion se reserva o direito de modificar os termos
e condições destes Termos de Uso do Site (inclusive aqueles
relacionados ao uso do Conteúdo). Qualquer modificação
entrará em vigor 30 (trinta) dias após sua divulgação no Site
ou imediatamente após aviso ao Usuário por e-mail ou
correio convencional.

(a) UseFashion reserves the right to modify the terms and
conditions of this Terms of Use of the Site (including those
relating to the use of Content). Any modification is effective
thirty (30) days after posting to the Site or immediately upon
distribution to User via e-mail or conventional mail.

(b) A continuação do uso do Site pelo Usuário, uma vez
vigentes quaisquer modificações dos Termos de Uso do Site,
implicará aceitação de todas as referidas modificações pelo
Usuário.
10. Término, suspensão ou vencimento do prazo de acesso

(b) The continued use of the Site following the effective date
of notice of any modification(s) to this Terms of Use of the Site
shall be deemed an acceptance of all such modifications.

(a) A UseFashion poderá suspender no todo ou em parte o
acesso do Usuário, caso o Usuário tenha materialmente
violado (ou caso a UseFashion razoavelmente suspeite que
o Usuário tenha materialmente violado) qualquer
disposição destes Termos de Uso do Site e do Contrato. A
suspensão será mantida enquanto a violação não for sanada
e, a critério da UseFashion, a conta poderá ser cancelada
após decorrido um prazo razoável sem que seja sanada a
violação.

(a) UseFashion may suspend the access at any time in the
event that User has materially breached (or UseFashion
reasonably suspects that User has materially breached) any
provision of these Terms of Use of the Site and Agreement.
Suspension of access shall last until the breach is cured and,
at UseFashion’s option, User’s account shall be cancelled after
a reasonable period elapses and the breach persists.

(b) Com o término ou vencimento do prazo de acesso, todos
os direitos e licenças ora concedidos se extinguirão, com
exceção à permissão para o Usuário fabricar e vender
produtos que incorporem o Conteúdo de acordo com o
Termos de Uso do Site, desde que tenham sido
desenvolvidos antes do término do acesso.

(b) Upon any expiration or termination of the access, all rights
and licenses granted herein shall terminate, except that User
may continue to manufacture and sell products that
incorporate Content in accordance with the Terms of Use and
that were designed prior to such expiration or termination

10. Termination, suspension or expiration of the access

(c) As disposições das Seções 7, 8 e 11 sobreviverão ao (c) The provisions of Sections 7, 8 and 11 shall survive to the
término do acesso.
termination or expiration of the access.
(d) A UseFashion se reserva o direito de tomar quaisquer (d) These remedies are in addition to any other remedies that
outras medidas a ela garantidas por lei ou equidade, além UseFashion may have at law or in equity.
das descritas acima.
11. Disposições gerais
11. General provisions
(a) Integralidade dos Termos. Estes Termos de Uso do Site,
suas respectivas modificações, nos termos da Cláusula 9, e
o Contrato constituem a integralidade das regras
estabelecidas entre o Usuário e a UseFashion para a
utilização do Site e do Conteúdo, excluindo-se quaisquer

(a) Entire Terms. These Terms of Use of the Site, as modified
by UseFashion pursuant to Section 9, and the Agreement
constitute the entire rules set forth between User and
UseFashion for the use of the Site and the Content, excluding
any other terms that may be implied or otherwise

outros termos que possam ser inferidos ou, de outra
maneira, incorporados, e sobrepondo-se a quaisquer
acordos anteriores com relação ao objeto aqui disposto. A
falha ou demora da UseFashion em exigir o cumprimento de
quaisquer disposições destes Termos de Uso do Site não
será interpretada como renúncia dos direitos da
UseFashion, bem como não constituirá renúncia com
relação a qualquer subsequente infração destes Termos.

incorporated and superseding all prior agreements with
respect to the subject matter hereof. The failure or delay by
UseFashion to enforce any provisions of these Terms of Use
of the Site shall not be construed as a waiver of any of
UseFashion’s rights or operate as a waiver of any subsequent
breach.

(b) Lei Vigente; Disputas. A interpretação e cumprimento
destes Termos de Uso são regidos pelas leis do Brasil. O
Usuário concorda que qualquer reivindicação ou disputa
que possa ter contra a UseFashion relacionada a estes
Termos de Uso será resolvida por um tribunal localizado no
Brasil.

(b) Governing Law; Disputes. The interpretation and
enforcement of these Terms of Use shall be governed by the
laws of Brazil (excluding its choice of law rules). User agrees
that any claim or dispute he/she may have against UseFashion
regarding these Terms of Use must be resolved by a court
located in Brazil.

(c) Uso Internacional. O Usuário concorda em acatar todas
as regras brasileiras a respeito de sua conduta online, uso
de Conteúdo e Conteúdo aceitável. O Usuário reconhece
que informações publicadas no Site podem se referir a
produtos, programas, conteúdo ou atividades que não
estejam disponíveis em seu país.

(c) International Use. User agrees to comply with all the
Brazilian rules regarding online Conduct, use of Content and
acceptable Content. User is aware that information published
on the Site may refer to products, programs, contents or
activities that are not available in User’s country.

(d) Dissociabilidade. Se qualquer termo ou disposição
destes Termos de Uso for considerado inválido, ilegal ou não
executável, a validade, legalidade e eficácia dos demais
termos ou disposições não serão afetados.

(d) Severability. In the event that any term or provision of
these Terms of Use is held to be invalid, illegal or
unenforceable, the validity, legality or enforceability of the
remaining terms or provisions shall not be affected.

(e) Notificações. Exceto se aqui definido de outra forma,
todos os avisos e notificações relacionados a estes Termos
de Uso do Site serão enviados por e-mail aos Usuários nos
endereços cadastrados no registro ou outro e-mail
informado pelo Usuário por escrito à UseFashion. A
notificação (se enviada por e-mail) será considerada efetiva
três horas após o seu envio. Além disso, a UseFashion pode
também publicar avisos ao Usuário via Site, e tal aviso será
considerado como válido a partir da data em que aparecer
no Site.

(e) Notices. Except as otherwise set forth herein, all notices
required or permitted to be given pursuant to these Terms of
Use of the Site shall be sent by e-mail to User at the addresses
provided in the registration or as otherwise provided in
writing by User to UseFashion. Such notice (if given by e-mail)
shall be deemed effective three hours from transmission. In
addition, UseFashion may also give notice to User via the Site,
and such notice shall be deemed to be effective on the date it
first appears on the Site.

(f) Indenização. O Usuário concorda em indenizar e livrar a
UseFashion, seus sócios e funcionários, agentes, oficiais,
diretores e outros representantes de quaisquer custos,
perdas, responsabilidades, imputabilidades e despesas
(incluindo taxas e tributos) que a UseFashion venha a arcar
ou incorrer, em conexão com ou advindos da violação
destes Termos de Uso pelo Usuário, ou do uso inadequado
do Site, Conteúdo ou uso não autorizado do nome de
usuário e senha do Usuário.

(f) Indemnity. User agrees to indemnify and hold UseFashion,
its partners and employees, agents, officers, directors and
other representatives harmless from and against all costs,
losses, liabilities and expenses (including legal fees) which
UseFashion may suffer or incur, in connection with or arising
from User’s breach of these Terms of Use, or inadequate use
of the Site, use of Content or unauthorized use of User’s user
name or password.

(g) Força Maior.
(g) Force Majeure.
(i) “Força Maior” significa algum evento ou sequência
de eventos além do controle de uma parte que impeça

ou atrase o cumprimento de suas obrigações
estabelecidas no Contrato.
(ii) Caso alguma parte, por motivos de Força Maior, não
seja capaz de cumprir alguma obrigação material e/ou
sofra atraso ou impedimento no cumprimento de suas
obrigações, deverá notificar prontamente a outra parte
sobre a Força Maior. Caso o atraso ou a impossibilidade
de cumprir a obrigação permaneçam por um período
contínuo de mais de 30 (trinta) dias, qualquer parte
poderá rescindir a relação estabelecida pelo Contrato
por meio de notificação.

(i) “Force Majeure” means an event or sequence of
events beyond a party's control preventing or delaying it
from performing its obligations under the Agreement.
(ii) If, due to Force Majeure, a party is unable to perform
a material obligation and/or is delayed in or prevented
from performing its obligations, it shall promptly notify
the other party of the Force Majeure. If the delay or the
inability to perform the obligation persists for a
continuous period of more than thirty (30) days, either
Party may terminate the relationship established by the
Agreement on notice.

(h) Antissuborno. O Usuário garante que irá (i) se sujeitar a
todas as leis, estatutos e regulamentações aplicáveis com
relação a antissuborno e anticorrupção, incluindo, mas não
limitadas à Lei nº 12.846/2013; e (ii) imediatamente relatar
à UseFashion qualquer pedido ou demanda por qualquer
vantagem financeira indevida ou outra de qualquer tipo
recebidas pelo Usuário ou em seu nome em conexão com o
uso do Site. A violação desta cláusula será considerada uma
violação material destes Termos de Uso do Site e do
Contrato e motivo para rescisão imediata do acesso ao Site
e ao Conteúdo, independentemente de qualquer
notificação.

(h) Anti-Bribery. User warrants and assures to (i) comply with
all applicable laws, statutes and regulations relating to antibribery and anti-corruption including but not limited to Law
No. 12,846/2013; and (ii) promptly report to UseFashion any
request or demand for any undue financial or other
advantage of any kind received by or on behalf of User in
connection with the use of the Site. Breach of this clause shall
be deemed as material breach of these Terms of Use of the
Site and of the Agreement and shall constitute grounds for
immediate termination of access to the Site and Content,
regardless of any previous notice.

(j) Informação Confidencial.
(j) Confidential Information
(i) “Informação Confidencial” significa toda a
(i) “Confidential Information” means all non-public
informação que não seja pública, em qualquer
information in any form, furnished or made available in
formato, fornecida ou tornada acessível em
connection with the relationship established by the
decorrência da relação estabelecida pelo Contrato, por
Agreement, by or on behalf of one party (“Disclosing
ou em nome de uma parte (“Parte Divulgadora”) à
Party”) to the other (“Receiving Party”), which is marked
outra (“Parte Receptora”), que seja assinalada como
confidential, restricted, or would be reasonably
confidencial, restrita ou que possa ser razoavelmente
understood by a person in the Receiving Party’s position
entendida como confidencial por alguém na posição de
to be confidential.
Parte Receptora.
(ii) Save as expressly permitted under item (iii) below, the
(ii) Exceto se expressamente permitido nos termos do
Receiving Party must keep confidential the provisions of
item (iii) abaixo, a Parte Receptora deverá manter a
the Agreement as well as any other Confidential
confidencialidade dos termos do Contrato, bem como
Information disclosed to it by the Disclosing Party.
qualquer outra Informação Confidencial fornecida pela
(iii) The provisions of item (ii) above shall not apply to any
Parte Divulgadora.
information which (a) is or becomes public knowledge
(iii) Os termos do item (ii) acima não serão aplicáveis a
other than by breach of this clause; (b) is in the
informações que (a) sejam ou se tornem de
possession of the Receiving Party without restriction in
conhecimento público por razão diversa da violação
relation to disclosure before the date of receipt from the
desta cláusula; (b) tenham sido integralmente
Disclosing Party; (c) is received from a third party who
disponibilizadas à Parte Receptora antes da data de
lawfully acquired it and who is under no obligation
recebimento pela Parte Divulgadora; (c) sejam
restricting its disclosure; (d) is independently developed
recebidas de um terceiro que as tenha adquirido
without access to the Confidential Information; or (e) is
legalmente e que não tenha qualquer restrição em
required to be disclosed by operation of law,
divulgá-las; (d) tenham sido desenvolvidas de forma
government regulation, or order of a Court of competent
independente, sem acesso às Informações
jurisdiction, providing the Receiving Party first gives
Confidenciais; ou (e) devam ser divulgadas por força de
written notice of such required disclosure to the other
lei, regulamento ou ordem judicial válida, desde que a

Parte Receptora notifique previamente tal
circunstância à outra parte e somente na extensão
determinada por tal lei, regulamento ou ordem judicial
válida.

party and only to the extent determined by such valid
law, regulation or court order.

(k) O idioma oficial destes Termos de uso do Site é o
português. Quaisquer traduções dos Termos de Uso do Site
são estabelecidas apenas para a conveniência do Usuário e
não serão legalmente vinculativas. Na hipótese de
divergência entre a versão em português e quaisquer
traduções, a versão em português deverá prevalecer.
12. Política de Privacidade e Política de Cookies

(k) The official version of these Terms of Use of the Site is in
the Portuguese language. Any translations of these Terms of
Use of the Site are provided merely for the convenience of the
User and shall not be legally binding. In the event of any
conflict between the Portuguese language version and any
translations, the Portuguese version will prevail.
12. Privacy Policy and Cookies Policy

Solicitamos a gentileza de verificar a Política de Privacidade Please review the Privacy Policy and Cookies Policy posted on
e Política de Cookies postadas no Site para entender as the Site to understand UseFashion´s practices.
práticas da UseFashion.
O Usuário está ciente de que a Política de Privacidade e a User agrees that the Privacy Policy and the Cookies Policy are
Política de Cookies fazem parte destes Termos de Uso, incorporated in these Terms of Use and being subject to it.
sujeitando-se à sua aplicação.
13. Observância das Regras de Direito Autoral
13. Copyright compliance
Caso qualquer Usuário do Site seja proprietário de direitos
autorais ou agente de tais direitos, e considere que o
conteúdo hospedado no Site esteja infringindo quaisquer
direitos autorais, poderá enviar uma notificação por escrito
à
UseFashion
no
endereço
de
e-mail
contato@usefashion.com, com as seguintes informações:
(i) Assinatura física ou eletrônica de pessoa autorizada a agir
em nome do proprietário do direito exclusivo supostamente
infringido;
(ii) Identificação do trabalho cujos direitos autorais alega
terem sido violados; ou, caso alegue violação de direitos
autorais em múltiplos trabalhos do Site em uma única
notificação, uma lista descritiva de tais trabalhos no Site;
(iii) Identificação do material que alega estar infringindo ou
que alega ser objeto de atividade infratora, e que deve ser
removido ou cujo acesso deva ser desativado, bem como
informações suficientes para permitir que a UseFashion
localize o material;
(iv) Informações suficientes para permitir que a UseFashion
entre em contato com a parte reclamante, como endereço,
número de telefone e, se disponível, endereço eletrônico de
correspondência no qual a parte reclamante possa ser
contatada;
(v) Declaração de que a parte reclamante acredita de boafé que o uso do material do modo reclamado não seja
autorizado pelo proprietário do direito autoral, seu agente,
ou pela lei; e
(vi) Declaração sob as penas da lei de que a informação
contida na notificação é precisa e de que a parte reclamante

If any User is a copyright owner or an agent thereof, and
believes that any content hosted on the Site infringes any
copyrights, User may submit a notification by providing
UseFashion with the following information in writing to
contato@usefashion.com:
(i) A physical or electronic signature of a person authorized to
act on behalf of the owner of an exclusive right that is
allegedly infringed;
(ii) Identification of the copyrighted work claimed to have
been infringed, or, if multiple copyrighted works on the Site
are covered by a single notification, a representative list of
such works at the Site;
(iii) Identification of the material that is claimed to be
infringing or to be the subject of infringing activity and that is
to be removed or access to which is to be disabled, and
information reasonably sufficient to permit UseFashion to
locate the material;
(iv) Information reasonably sufficient to permit UseFashion to
contact the complaining party, such as an address, telephone
number, and, if available, an electronic mail address at which
the complaining party may be contacted;
(v) A statement that the complaining party has a good faith
belief that use of the material in the manner complained of is
not authorized by the copyright owner, its agent, or the law;
and
(vi) A statement that the information in the notification is
accurate, and under penalty of perjury, that the complaining

está autorizada a agir em nome do proprietário do direito party is authorized to act on behalf of the owner of an
exclusivo reclamado.
exclusive right that is allegedly infringed.
14. Informações de contato
14. Contact information
Qualquer feedback, comentários, requisições para suporte Any feedback, comments, requests for technical support or
técnico ou outras comunicações devem ser dirigidos à other communications shall be directed to UseFashion to
UseFashion para contato@usefashion.com.
contato@usefashion.com.

