Código de Conduta
Este Código de Conduta se aplica a todo o site www.earenagames.com.br, seus subdomínios e/ou
endereços associados, endereços esses controlados e/ou associados pela Games Festival. Leia este
documento e as informações suplementares abaixo para obter detalhes adicionais sobre
determinados serviços que você possa vir a utilizar.

•
•
•
•

Qualificações dos membros
Usos proibidos
Término e cancelamento
Direitos e responsabilidades
Qualificações dos membros
Os serviços são destinados a indivíduos com 13 anos completos ou mais. Os menores de 13 anos
incompletos que se utilizarem dos serviços do www.earenagames.com.br e páginas associadas
devem estar acompanhados de um maior de idade responsável, visto que determinados conteúdos
podem conter cenas animadas ou não de violência e outras não aconselháveis para os mesmos,
segundo classificação do Ministério da Justiça.
Como usuário do serviço, você obedecerá a este Código de Conduta e se responsabilizará por
todas as atividades e pelo conteúdo que postar, carregar e/ou criar.
Além de seguir este Código de Conduta, você é responsável por cumprir todas as leis municipais,
estaduais e federais do seu local de residência.
Usos proibidos
Você não carregará, postará, transmitirá, transferirá, distribuirá ou facilitará a distribuição de
qualquer conteúdo (como texto, imagens, som, vídeo, dados, informações ou softwares, porém
não se restringindo aos mesmos) nem usará o serviço de forma que:

•

Retrate nudez de qualquer tipo, inclusive nudez humana total ou parcial ou nudez em
formas não-humanas, como desenho animado, arte de fantasia ou mangá.

•

Incite, advogue ou expresse pornografia, obscenidade, vulgaridade, profanidade, ódio,
intolerância, racismo ou violência gratuita.

•

Deturpe a origem do que você postar ou carregar, inclusive personificação de outro
indivíduo ou entidade.

•
•
•
•

Forneça ou crie links para sites externos que violem este Código de Conduta.
Inclua conteúdo protegido por leis de propriedade intelectual, direitos de privacidade ou
publicidade ou quaisquer outras leis aplicáveis, a menos que você possua ou controle os direitos
aqui mencionados ou tenha recebido todos os consentimentos necessários.
Destine-se a prejudicar ou explorar menores de qualquer maneira.
Destine-se a solicitar ou coletar informações de identificação pessoal de qualquer menor
(pessoa com menos de 18 anos de idade completos), como nome, endereço de email, endereço
residencial, número de telefone ou nome da escola que freqüenta, entre outras.

•

Invada a privacidade de alguém tentando obter, coletar, armazenar ou publicar
informações particulares ou de identificação pessoal (como senhas, dados da conta, números
de cartão de crédito, endereços ou outras informações de contato) sem o conhecimento prévio
e o consentimento dessa pessoa.

•

Seja ilegal ou viole qualquer lei municipal, estadual e federal que se aplique à sua
localidade (como pornografia infantil, bestialidade, incesto, drogas ilícitas, pirataria de software
e assédio, entre outros).

•

Ameace, persiga, difame, defraude, degrade, vitime ou intimide um indivíduo ou um
grupo de indivíduos por qualquer razão (inclusive com base em idade, sexo, deficiência, etnia,
orientação sexual, raça ou religião), ou incite ou encoraje outras pessoas a fazê-lo.

•

Danifique ou atrapalhe (ou destine-se a danificar ou atrapalhar) o funcionamento do
computador de outro usuário ou possa permitir que o usuário ou outras pessoas acessem
software ilegalmente ou violem a segurança em sites ou servidores, incluindo spam, entre
outros.

•
•
•

Tente se fazer passar por um funcionário, agente, gerente, coordenador, administrador ou
moderador do www.earenagames.com.br ou da Games Festival, controladora deste, ou mesmo
por outro usuário ou qualquer outra pessoa usando quaisquer meios.
Promova ou facilite a compra e venda de munição ou armas.
Contenha ou possa ser considerado como "lixo eletrônico", "spam", "correntes",
"esquemas de pirâmide", "marketing de afiliada" ou publicidade comercial não solicitada.

•

Caracterize erroneamente o conteúdo que você postar/carregar ou tenha conteúdo igual
ou semelhante a outro conteúdo que você já tenha postado.

•

Tente manipular os serviços, violando as disposições deste Código de Conduta por meio
de conspiração com outras pessoas na votação ou uso de vários perfis.

•

Se ofereça para fazer transferências internacionais de fundos em quantias que
ultrapassam o preço de venda de um item, com intenção de solicitar reembolso de parte do
pagamento.

•

Contenha publicidade para esquemas lucrativos, cartões de desconto, consultoria de
crédito, pesquisas online ou disputas online, entre outras.
Você não usará nenhuma forma de programa de computador ou dispositivo automatizado que
permita o envio de postagens sem o consentimento, por escrito, da Games Festival, controladora
do www.earenagames.com.br.
Término e cancelamento
O www.earenagames.com.br se reserva o direito, a seu critério, de rever e remover conteúdo e
serviços criados pelo usuário, como achar necessário e sem aviso prévio, além de excluir conteúdo
e contas, em casos de violação desse Código de Conduta. O www.earenagames.com.br se reserva
ao direito de, a seu critério, vetar participantes ou cancelar o acesso aos nossos serviços. Em
ambos os casos, isso não acarretará, sobre nenhuma hipótese, a devolução de taxas pagas ou
quaisquer outros ônus, independente de sua natureza, para o www.earenagames.com.br, sua
controladora, seus controlados e/ou associados.
Direitos e responsabilidades
Incentivamos você a não compartilhar informações que possam ser usadas por outras pessoas
para prejudicá-lo. Recomendamos ainda que os pais e/ou responsáveis controlem e tenham
ciência das atividades de seus filhos e do conteúdo postado por eles, a fim de mantê-los seguros
online.
O www.earenagames.com.br não é responsável pelo conteúdo de qualquer mensagem, listagem
ou postagem criada por usuários. Bem como seus colunistas, moderadores, e/ou colaboradores
não tem autorização para falar em nome do mesmo ou de sua controladora, seus controlados e/ou
associados. A decisão de exibir conteúdo ou se envolver com outras pessoas é sua. Aconselhamos
que use o bom senso.
Você é responsável por proteger seu computador contra interferências, spywares ou vírus que
possam ser encontrados em itens baixados neste serviço. Recomendamos que instale um
programa antivírus no computador e o mantenha atualizado.
Você pode usar o link Fale Conosco para informar violações a este Código de Conduta.
O www.earenagames.com.br se reserva o direito de corrigir ou alterar o Código de Conduta ou
qualquer serviço a qualquer momento e sem aviso prévio. Recomendamos que você consulte
periodicamente estas diretivas para garantir que as esteja cumprindo.
Todas as atividades no serviço também são regidas pelo Termo de Uso.
Agradecemos o respeito por esse Código de Conduta!

