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TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE

 

Bem-vindo (a) ao  www.sindepat.com.br  

Apresentamos a você, usuário, os Termos e Condições de Uso, onde constam as principais 

regras a serem observadas por todos que acessam a plataforma digital do SINDEPAT e suas 

funcionalidades. Se você for menor de 18 (dezoito) anos, quando for mencionado “você”, neste 

Termo, será entendido que as declarações tenham sido outorgadas por você e seu responsável 

legal. 

A utilização do site ou de conteúdos nele expostos sujeita o usuário à observância e respeito 

às condições aqui apresentadas. Caso você não concorde com os termos em questão, 

recomendamos que não utilize nosso site.  

 

SOBRE O SITE 

 
 

Esse Site pode apresentar informações, textos, dados, imagens, fotografias, vídeos, sons, 

ilustrações, nome, logos, marcas e informações diversas sobre o SINDEPAT, suas práticas e 

informações gerais sobre o setor de parques e atrações turísticas de todo o Brasil. O site do 

SINDEPAT tem por objetivo apresentar aos associados e para o público em geral as informações 

e notícias sobre setor de parques e atrações turísticas, informações sobre eventos, a 

possibilidade de se tornar associado e ter acesso aos benefícios que são fornecidos.  

Não nos responsabilizaremos pelos resultados de qualquer ação tomada com base nas 

Informações disponibilizadas. Ademais, o SINDEPAT não garante que o Site ou qualquer das 

Informações sejam disponibilizadas de forma ininterrupta ou que quaisquer defeitos serão 

corrigidos.  

O SINDEPAT envidará esforços razoáveis para incluir informações precisas e atualizadas no site. 

No entanto, o SINDEPAT não dá qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade 

quanto à confiabilidade, exatidão, validade, atualidade, utilidade, integridade, pertinência, 

oportunidade ou abrangência de tais informações.  

Em nenhuma hipótese o SINDEPAT será responsável por perdas indiretas ou quaisquer danos 

decorrentes da perda de uso, dados ou lucros, seja em contrato, ato ou de quaisquer outras 

formas, decorrentes de ou em conexão com o uso deste Site ou qualquer das Informações. O 

SINDEPAT afasta todas as garantias e/ou responsabilidades, expressas ou implícitas, decorrentes 
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ou relativas à utilização deste site e de seu conteúdo, incluindo garantias de possível adequação 

a uma finalidade específica. 

 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Todos os direitos autorais, marcas registradas nomes, logotipos, nomes de domínio e demais 

sinais distintivos, bem como os conteúdos publicados neste site são de propriedade do 

SINDEPAT ou de terceiros que licenciaram essas marcas. E não podem ser reproduzidos e/ou 

distribuídos sem a expressa autorização do SINDEPAT. Você também concorda que não criará 

qualquer obra derivada ou adaptará qualquer tal conteúdo para qualquer finalidade, sem a 

prévia e expressa autorização da SINDEPAT. 

 

TERMOS DE CONDIÇÕES DE USO ESPECÍFICOS – LINKS DE TERCEIROS 

 

Os textos publicados no site do SINDEPAT podem apresentar links para outros sites. Por não 

existirem vínculos entre o SINDEPAT e os sites apontados pelos links, não podemos oferecer 

garantias ou nos responsabilizamos pela observação de privacidade ou segurança dos referidos 

sites de terceiros 

O Usuário expressamente reconhece e concorda que o SINDEPAT não será responsável, direta 

ou indiretamente, por quaisquer perdas e danos que sejam efetiva ou alegadamente causados 

por, ou em conexão, pela confiança depositada em tais Informações, bens e serviços disponíveis 

no ou através de tais websites de terceiros. 

 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

 

O SINDEPAT não fornece qualquer garantia com relação ao conteúdo e serviços 

disponibilizados no site. Sem qualquer limitação, todo o conteúdo e funcionalidades do site 

são disponibilizados sem garantias de qualquer espécie, sejam expressas ou implícitas, 

incluindo, entre outras, garantias de adequação para um objetivo em particular. O SINDEPAT 

não é responsável (a) pela qualidade da conexão do computador e/ou dispositivo móvel do 

usuário à internet em qualquer circunstância, (b) pela disponibilidade ou não dos serviços de 

acesso à internet prestados por terceiros, (c) pela impossibilidade de utilização de quaisquer 

informações ou serviços acima mencionados em razão da incompatibilidade da configuração 

técnica do computador e/ou dispositivo móvel dos usuários, (d) por quaisquer danos sofridos 

pelos usuários em razão da utilização do aplicativo, e (e) pela reparação de danos de qualquer 
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natureza causados pela quebra de privacidade ou segurança de dados dos usuários durante a 

conexão de seu dispositivo móvel à internet através de terceiros. 

ATUALIZAÇÃO DESTE TERMO DE USO 

 

Informamos que o Termo de Uso, assim como os conteúdos e funcionalidades deste site podem 

ser revisados e atualizados a qualquer momento por razões legais, pelo uso de novas tecnologias 

e funcionalidades e/ou sempre que o SINDEPAT entender necessário. Ao continuar a acessar 

nosso site após as alterações que serão publicadas, você também concorda com as novas 

alterações. 

 

DISPOSIÇÕES ILEGAIS, INVÁLIDAS OU INEXEQUÍVEIS 

 

Se estes Termos de Uso ou qualquer parte deles forem considerados ilegais, inválidos ou 

inexequíveis sob as leis de qualquer estado ou país em que estes Termos de Uso se destinem a 

ser efetivos, então, na medida em que as disposições sejam ilegais, inválidas ou inexequíveis, 

tais disposições devem ser tratadas como apartadas e excluídas destes Termos de Uso e as 

demais disposições destes Termos de Uso devem ser mantidas, permanecer em pleno vigor e 

efeito e continuar a ser vinculativa e exequível nesse estado ou país. 

 

LEI APLICÁVEL 

 

Esses Termos de Uso estão sujeitos a lei brasileira e jurisdição dos tribunais brasileiros. 

 

Revisado pela última vez em 02/02/2022. 
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