Borracha Natural

Política do Site
O Portal Borracha Natural (borrachanatural.agr.br) é um serviço oferecido pela Lateks Comunicação Ltda (LATEKS). As
marcas "lateks" e "natural" são marcas comerciais da LATEKS. Ao navegar pelas páginas, você automaticamente
concorda com os termos abaixo descritos. 1 RESTRIÇÕES DE USO a) Exceto quando explicitamente mencionado,
nenhuma informação pode ser copiada, reproduzida, distribuída, republicada, descarregada ou transmitida em qualquer
forma ou por qualquer meio, sem permissão prévia por escrito da LATEKS. A permissão poderá ser concedida a
critério da LATEKS, para exposição, cópia ou reprodução de materiais contidos em seus sites, boletins ou outros, visando o
uso pessoal ou comercial, e fazendo menção aos direitos autorais originais. 2 RESPONSABILIDADES a) Sob nenhuma
circunstância a LATEKS será responsável por quaisquer prejuízos ou lucros cessantes causado pela utilização, por parte
dos leitores ou de terceiros, do conteúdo dos sites, boletins ou relatórios elaborados pela empresa. Cabe ao usuário
julgar o mérito das informações apresentadas. b) Quaisquer opiniões, comentários, artigos ou informações oriundas de
outros autores são de responsabilidade desses e não da LATEKS. A LATEKS não garante a acurácia, a aplicabilidade e
a veracidade de tais informações. c) A LATEKS não garante qualquer produto ou serviço anunciado por outras empresas e
instituições por meio deste site. 3 SENHAS a) A senha de acesso ao site é de uso pessoal e individual, estando proibido
o repasse de nome de usuário e senha a terceiros. O assinante que infringir esta regra terá sua assinatura suspensa,
não havendo devolução dos valores pagos. b) Em casos nos quais você permitiu qualquer outro indivíduo acessar este
site utilizando a sua senha, você reconhece que é integralmente responsável pela conduta online deste(s) usuário(s)
e pela utilização que este fizer das informações disponíveis, estando sujeito às conseqüências relativas ao uso indevido do
conteúdo deste site. 4 PRIVACIDADE a) Ao preencher e enviar cadastros nos sites da LATEKS, o internauta
fornecerá voluntariamente informações pessoais como nome, endereço, e-mail, telefone, atividade e outros dados para
identificação. b) A partir daí, receberá nossos boletins semanais, bem como eventuais avisos sobre promoções, pesquisas
de mercado e outros, podendo a qualquer momento solicitar a remoção de seu e-mail de nossa lista. c) A LATEKS não
comercializará ou cederá a terceiros quaisquer informações pessoais obtidas por meio de seus sites (exceto quando
autorizado pelo assinante para divulgação única e exclusiva na seção "Agentes do Setor"). d) A LATEKS poderá utilizar
e repassar dados genéricos compilados, relativos a grupos de usuários. Por exemplo, a partir da compilação dos
cadastros individuais, poderá dizer que "x" % dos usuários são de São Paulo, ou que "y" são agricultores e
&ldquo;z&rdquo; são beneficiadores, mas nunca disponibilizará a listagem dos nomes individuais sem consentimento.
e) Os servidores da LATEKS estão localizados em ambiente seguro e dispõem de tecnologia e sistemas de segurança
planejados de forma a evitar interferências ilícitas. Apesar disto, em hipótese alguma, a LATEKS poderá ser
responsabilizada pela ação ilegal de terceiros que venham a ter acesso ou distorcer informações disponíveis no site ou
fornecidas pelos usuários cadastrados. 5 MARCAS Nenhuma marca, incluindo os logotipos e nomes dos sites e dos
serviços oferecidos, podem ser usados e expostos sem o consentimento prévio da LATEKS. 6 BOLETINS a) A LATEKS
garante que envia gratuitamente os boletins semanais ("Borracha via e-mail") para todos os cadastrados em nosso site,
mas não pode ser responsabilizada pelo não recebimento de tais mensagens. Dentre os fatores que podem dificultar o
recebimento de nossos boletins estão políticas anti-spam de certos provedores ou configurações dos servidores internos
de empresas, caixas postais cheias ou problemas técnicos temporários. b) Nossos boletins semanais podem ser
livremente reenviados para outros endereços de e-mail não cadastrados em nosso banco de dados. c) A qualquer
momento, o internauta pode solicitar a remoção de seu e-mail de nossa lista, interrompendo o recebimento das
mensagens. 7 PAGAMENTOS a) O envio de senhas, relatórios especiais ou outros serviços prestados pela LATEKS
somente ocorre após a confirmação do respectivo pagamento. b) Tais pagamentos são realizados mediante o envio de
bloquetos bancários e notas fiscais de prestação de serviços. c) Não haverá a devolução de valores pagos. A LATEKS
está totalmente à disposição para fornecer qualquer informação desejada pelo cliente antes da aquisição de seus serviços. d)
As informações específicas relativas a assinaturas ou a outros serviços e conteúdos (como preços, prazos e períodos de
vigência) são explicitadas em suas respectivas páginas, neste site. 8 COLABORAÇÃO a) Quaisquer informações ou
materiais enviados ou repassados à LATEKS não são confidenciais (exceto dados pessoais) ou passíveis de direitos
autorais. Quem o envia automaticamente garante que a LATEKS e seus sites possam publicar, comercializar, reproduzir
ou transmitir, em caráter permanente, este conteúdo, livre de royalties ou qualquer outra forma de remuneração, em
qualquer mídia disponível. b) A LATEKS se reserva o direito de não publicar materiais considerados ofensivos ou
difamatórios. 9 REVISÃO DESTES TERMOS A LATEKS pode a qualquer momento revisar os termos deste acordo,
atualizando este texto. Ao usar este site, você concorda com esta prática e está ciente de que deverá visitar
periodicamente esta página para conhecer os termos vigentes do acordo.
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