TERMOS DE USO DO SITE
DA PROMOÇÃO BOLADA DE PRÊMIOS NAS LOJAS SHERWIN-WILLIAMS
Aceitação dos Termos de Utilização
Ao utilizar, visitar ou navegar por qualquer site ou portal publicado pela Sherwin-Williams Company, qualquer de
suas afiliadas ou subsidiárias (coletivamente, "Sherwin-Williams" – coletivamente, "Site(s) na Web") você aceita,
sem limitação ou qualificação, estes Termos de Utilização e concorda, sem limitação, com os termos de nossa
Política de Privacidade. Se você não concordar com estes Termos de Utilização e com nossa Política de Privacidade,
favor não utilizar nossos serviços nem visitar nossos sites na Web. A aceitação destes Termos de Utilização constitui
um acordo legal entre você e a Sherwin-Williams.

Alterações nos Termos de Utilização
A Sherwin-Williams pode, em qualquer momento, revisar estes Termos de Utilização. Você está vinculado a estas
revisões e deve, portanto, visitar periodicamente esta página para tomar conhecimento dos termos de utilização e
condições em vigor naquele momento e aos quais você está vinculado. O seu uso dos Sites na Web, após as
alterações terem sido efetuadas, significa que você concorda em vincular-se aos Termos de Utilização e Política de
Privacidade do Site na Web que você visitar, tal como expressos naquele momento.

Limitações de Utilização
Você deve ser maior de 18 anos para acessar nossos Sites na Web ou utilizar nossos serviços. Ao acessar nossos
Sites na Web, você concorda em não fazer upload, colocar mensagens, enviar e-mail ou, de outra forma, enviar ou
transmitir qualquer material que contenha vírus de computador ou qualquer outro código de computador, arquivos
ou programas projetados para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware,
bem como qualquer equipamento de telecomunicações associados com os Sites na Web. Você também concorda
em não interferir com os servidores ou redes conectadas aos Sites na Web ou em violar quaisquer procedimentos,
políticas ou regulamentos das redes conectadas aos Sites na Web, cujos termos estão aqui incorporados. Você
também concorda em não personificar qualquer outra pessoa enquanto estiver usando os Sites na Web, conduzirse de maneira não apropriada, ofensiva, indecente ou vulgar enquanto estiver usando nosso serviço ou Sites na
Web, ou utilizar tais sites para qualquer propósito ilegal. Você adicionalmente concorda em somente enviar
conteúdo para os Sites na Web que seja:
(a) de sua propriedade;
(b) enviado com permissão expressa do proprietário ou dentro do escopo da licença para tal conteúdo, ou
(c) de domínio público.
A Sherwin-Williams reserva-se o direito de interromper o seu acesso aos Sites na Web ou a qualquer de seus
serviços se for determinado que você não esteja cumprindo com estes termos e condições; fornece informações
falsas, não precisas ou incompletas durante nosso processo de registro; assume condutas que poderiam prejudicar
quaisquer direitos ou interesses da Sherwin-Williams em seus Sites na Web, serviços ou outra propriedade; ou por
qualquer razão que seja sem prévio aviso.

Monitoramento e Gerenciamento dos Conteúdos dos Sites na Web
A Sherwin-Williams terá o direito, mas não a obrigação, de monitorar o conteúdo dos Sites na Web para determinar
o cumprimento destes Termos de Utilização e quaisquer outras regras operacionais estabelecidas pela SherwinWilliams, bem como determinar o cumprimento com as leis aplicáveis, incluindo, mas sem limitação, as leis de
direitos autorais. A Sherwin-Williams terá o direito, a seu único critério, de editar, recusar-se a colocar, bloquear
acesso ou remover qualquer material enviado ou colocado nos Sites na Web que a Sherwin-Williams considerar
violação destes Termos de Utilização ou que possa violar as leis ou direitos de outros, incluindo, sem limitação, as
leis contra violação de direitos autorais e direitos de privacidade e publicidade.

Links
Alguns dos hyperlinks nos Sites na Web podem levar a sites de terceiros. Estes sites não são controlados pela
Sherwin-Williams, nem são afiliados a ela. Além disso, outros sites podem ter links para nossos Sites na Web. A
Sherwin-Williams não é responsável pelo conteúdo das políticas de privacidade destes Sites na Web de terceiros.

Propriedade Intelectual
Os elementos dos Sites na Web, incluindo, mas sem limitação, textos, gráficos, logotipos, pinturas, designs,
fotografias, imagens, downloads digitais, compilações de dados, som, vídeo e software que sejam protegidos por

direitos autorais, marcas registradas ou leis de comércio dos Estados Unidos e internacionais e são propriedade da
Sherwin-Williams ou suas afiliadas. A compilação do conteúdo dos Sites na Web é propriedade exclusiva da
Sherwin-Williams.

Direitos Autorais
Os direitos autorais sobre todos os materiais fornecidos nos Sites na Web são de propriedade da Sherwin-Williams
ou sua(s) afiliada(s). Exceto como aqui estabelecido, nenhum dos materiais contidos nos Sites na Web podem ser
copiados, reproduzidos, distribuídos, republicados, obtidos por download, apresentados, colocados ou transmitidos
em qualquer forma ou de qualquer maneira incluindo, sem limitação, a forma eletrônica, mecânica, fotocópia,
registro ou de outra, sem o consentimento prévio por escrito da Sherwin-Williams. É concedida a permissão, por
meio deste, para visualização, cópia, impressão e download de materiais dos Sites na Web somente para uso
pessoal e não comercial, desde que os materiais sejam utilizados somente para propósitos informativos, e que
todas as cópias ou partes deste incluam o aviso de direitos autorais. A Sherwin-Williams pode revogar qualquer dos
direitos acima a qualquer tempo. Você não pode, sem o consentimento prévio por escrito da Sherwin-Williams,
fazer "espelho" de qualquer material contido nos Sites na Web em nenhum outro servidor. Caso seja rescindido
algum direito oferecido por meio deste documento, você deverá destruir imediatamente qualquer material obtido
por download, ou qualquer material impresso obtido através do Site na Web. Qualquer utilização não autorizada de
qualquer material contido nos Sites na Web pode violar as leis de direitos autorais, leis de marcas registradas, leis
de privacidade e publicidade e regulamentos e estatutos de comunicações.

Notificação de Violação de Direitos Autorais
Se você acredita que um trabalho que você possui e que é protegido por direitos autorais foi utilizado ou copiado,
de forma que constitua uma violação de direitos autorais e que tal violação está ocorrendo nos Sites na Web ou nos
sites com links para ou dos Sites na Web, favor fornecer ao Agente de Direitos Autorais da Sherwin-Williams
(identificado abaixo) um aviso por escrito ou meio eletrônico ("Aviso") contendo as seguintes informações:








seu nome oficial por extenso, bem como seu endereço, número de telefone e endereço de e-mail;
uma assinatura física ou eletrônica da pessoa autorizada a agir em nome do proprietário do(s) trabalho(s)
protegido(s) por direitos autorais que alegadamente esteja(m) sendo violado(s);
uma identificação do(s) trabalho(s) protegido(s) por direitos autorais que você esteja reivindicando como
sendo violado(s);
uma identificação do material que você esteja reivindicando como sendo violado e sua localização;
uma declaração sua de que você acredita, de boa-fé, que o uso em discussão do(s) material(ais)
protegido(s) por direitos autorais não foi autorizado por você, dono dos direitos autorais, por seu agente
ou pela lei;
uma declaração sua, feita sob pena de perjúrio, que as informações em seu Aviso são precisas e que você
é o dono dos direitos autorais ou está autorizado para agir em nome do proprietários dos direitos
autorais.

Agente de Direitos Autorais
Nome: Louis E. Stellato
Endereço: The Sherwin-Williams Company 101 Prospect Avenue, N.W. Cleveland, Ohio 44115-1075
Telefone: (216) 566-2200 / Fax: (216) 566-2947
E-mail: copyright@sherwin.com
O AGENTE DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER CONTATADO SOMENTE PARA OS PROPÓSITOS DE NOTIFICAÇÃO DE
QUE O SEU TRABALHO FOI UTILIZADO OU COPIADO DE FORMA QUE CONSTITUI VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS E
QUE TAL VIOLAÇÃO ESTÁ OCORRENDO NOS SITES NA WEB OU NOS SITES COM LINKS DE OU PARA OS SITES NA
WEB. QUALQUER SOLICITAÇÃO, INDAGAÇÃO OU COMUNICAÇÃO ENVIADA PARA O AGENTE DE DIREITOS AUTORAIS
PARA QUALQUER OUTRO PROPÓSITO NÃO SERÁ RESPONDIDA.

Marcas Registradas
As marcas registradas, marcas de serviço e logotipos ("Marcas Registradas") utilizadas e apresentadas nos Sites na
Web são Marcas, registradas ou não, da Sherwin-Williams. Nada nos Sites na Web será interpretado como
concedendo, por suposição, preclusão ou de outra forma, licença ou direito de utilização de qualquer Marca
apresentada nos Sites na Web sem o consentimento prévio por escrito do titular da Marca. O nome SherwinWilliams ou qualquer Marca não pode ser utilizado, de nenhuma maneira, nem ser incluído em nenhuma
propaganda ou publicidade relacionada à distribuição de materiais nos Sites na Web sem o consentimento prévio
por escrito da Sherwin-Williams. A Sherwin-Williams proíbe o uso de qualquer de seus logotipos e Marcas

Registradas como um link automático para qualquer outro site, a menos que o estabelecimento de tal link seja
aprovado previamente pela Sherwin-Williams por escrito.

ISENÇÃO DE GARANTIA
OS MATERIAIS CONTIDOS NOS SITES NA WEB SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO", SEM GARANTIAS DE NENHUMA
ESPÉCIE, TANTO EXPRESSA QUANTO IMPLÍCITA. NÃO ASSUMIMOS NENHUM COMPROMISSO OU
RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES NO CONTEÚDO DOS SITES NA WEB; QUAISQUER
FALHAS, ATRASOS OU INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE QUALQUER CONTEÚDO DOS SITES NA WEB;
QUAISQUER PERDAS OU DANOS SURGIDOS DA UTILIZAÇÃO DO CONTEÚDO FORNECIDO NOS SITES NA WEB; OU
QUALQUER CONDUTA POR PARTE DOS USUÁRIOS DOS SITES NA WEB. NA MÁXIMA EXTENSÃO POSSÍVEL, DE
ACORDO COM A LEI APLICÁVEL, A SHERWIN-WILLIAMS RENUNCIA QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM
PROPÓSITO PARTICULAR, NÃO VIOLAÇÃO OU OUTRAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, NEGLIGÊNCIA, A SHERWIN-WILLIAMS, SEUS
EXECUTIVOS, SEUS DIRETORES OU SEUS FUNCIONÁRIOS SERÃO RESPONSÁVEIS (CONJUNTA OU SEPARADAMENTE)
POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER ESPÉCIE,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS, OU QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE
SURGIDA DE OU EM CONEXÃO AO USO DOS MATERIAIS NOS SITES NA WEB, MESMO SE A SHERWIN-WILLIAMS OU
UM REPRESENTANTE DA SHERWIN-WILLIAMS TIVER SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ALGUNS
ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DANOS INCIDENTES OU CONSEQUENTES, DE FORMA
QUE A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. SE QUALQUER AUTORIDADE APLICÁVEL
CONSIDERAR QUALQUER PARTE DESTA SEÇÃO COMO NÃO EXECUTÁVEL, ENTÃO A RESPONSABILIDADE SERÁ
LIMITADA NA MAIS AMPLA MEDIDA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL.

Uso das informações enviadas para os Sites na Web
A Sherwin-Williams está livre para utilizar quaisquer comentários, informações, ideias, conceitos, revisões ou
técnicas contidas em qualquer comunicação que você possa enviar para os Sites na Web, sem nenhuma
remuneração, reconhecimento ou pagamento a você, para qualquer propósito, incluindo, mas não se limitando, ao
desenvolvimento, fabricação ou comercialização de produtos e criação, modificação ou melhoramento dos Sites na
Web ou outros Sites na Web. Além disso, ao colocar qualquer informação em nossos Sites na Web, você nos dá uma
licença não exclusiva, sem pagamento de royalties, mundial e perpétua para apresentar, usar, reproduzir ou
modificar esta informação. Qualquer informação enviada aos Sites na Web está sujeita à Política de Privacidade da
Sherwin-Williams, cujos termos estão incorporados a este.

Indenização
Você concorda em identificar, defender e manter a Sherwin-Williams, seus executivos, diretores, funcionários e
agentes livres de responsabilidade sobre quaisquer reivindicações, ações ou demandas, incluindo, sem limitação,
taxas legais e contábeis, alegadas ou resultantes de sua utilização dos Sites na Web ou a quebra, de sua parte, de
tais Termos de Utilização. A Sherwin-Williams o notificará, imediatamente, sobre qualquer reivindicação, processo
ou procedimento e o auxiliará, às suas expensas, na defesa de tal reivindicação, processo ou procedimento.

Escolha da Jurisdição
Você concorda que qualquer questão ou disputa surgida de ou em relação ao seu uso de nossos Sites na Web,
propriedade intelectual, Termos de Utilização, Política de Privacidade ou qualquer assunto relacionado à SherwinWilliams será regida pelas leis dos Estados Unidos e do Estado de Ohio. Você concorda que qualquer questão ou
disputa será levada exclusivamente para as cortes federais ou estaduais localizadas em Cleveland, Ohio. Se qualquer
disposição dos Termos de Utilização ou da Política de Privacidade for considerado como inválido por qualquer corte
com jurisdição competente, a não validade de tal disposição não afetará a validade das disposições remanescentes
dos Termos de Utilização ou da Política de Privacidade, que permanecerão em total vigor e efeito.
Ao utilizar os Sites na Web, você concorda em cumprir com todas as leis e regulamentos, incluindo as leis e
regulamentos de exportação e reexportação dos Estados Unidos. O material fornecido nos Sites na Web é protegido
pela lei, incluindo, sem limitação, a lei de direitos autorais e marca registrada dos Estados Unidos e os tratados
internacionais. A Sherwin-Williams não faz representações que os materiais contidos nos Sites na Web são
apropriados ou estão disponíveis para utilização em outros locais e o acesso a eles a partir de territórios onde seu
conteúdo é ilegal é proibido. Aqueles que escolherem acessar os Sites na Web a partir de locais fora dos Estados
Unidos o fazem por sua própria iniciativa e são responsáveis pelo cumprimento das leis locais.

