TERMOS DE USO – PORTAL CLIMATEMPO

Este TERMO regulamento o uso do Portal Climatempo (www.climatempo.com.br), bem
como os serviços/produtos neste oferecidos e fornecidos pela Climatempo, representada,
neste caso, pela Climanet Serviços de Internet Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 04.435.829/0001-78, com sede na Rua José Antônio Coelho, 567, Vila Mariana, Cidade e
Estado de São Paulo, aos usuários de Internet.
A utilização do Portal por você implica na aceitação integral e plena deste TERMO; desta
forma, é muito importante que você o leia com atenção.

Introdução
A Climatempo é a maior empresa de Meteorologia da América Latina. No nosso portal você
encontrará, além de previsão do tempo, notícias, vídeos, situações climáticas em tempo real,
e diversos outros produtos. Também encontrará um atalho para o website da Climatempo
Consultoria, que é a maior empresa de consultoria meteorológica do país e possui diversos
serviços especializados para 22 segmentos da economia.

Condições de acesso e utilização do portal
Para navegar no Portal Climatempo não lhe será exigido a realização de cadastro. Neste
sentido, lembre-se que, caso você utilize seu próprio celular, computador, tablet, ou
qualquer outro meio de acesso, bem como links relacionados ao facebook, twitter, ou
qualquer outra rede social, seu login e senha de acesso são pessoais, e de sua inteira
responsabilidade, devendo-os manter em sigilo.
A Climatempo se reserva ao direito de suspender (ou mesmo interromper) seu acesso em
caso de mau uso do Portal, infringindo leis ou as próprias disposições deste TERMO.
Dentre as regras básicas do Portal temos:
a) Você não deve violar qualquer lei federal, estadual ou municipal;
b) Não utilize os serviços fornecidos pelo Portal para enviar emails não solicitados,
spam ou outros materiais à usuários do site ou qualquer outra pessoa ou
entidade;
c) Não use os serviços fornecidos pelo Portal para assediar, ameaçar, agredir,
perseguir e incomodar outros usuários;
d) Não use os serviços do Portal para prejudicar ou envolver, de qualquer forma
que seja, menores de idade;
e) Não publique no Portal qualquer tipo de conteúdo que possa ser considerado
obsceno, vulgar, prejudicial ou de natureza ofensiva, nem mesmo publicar
qualquer conteúdo que contenha nudez.
f) Não use os serviços fornecidos pelo Portal para invadir a privacidade de outras
pessoas, coletar e usar informações pessoais e privadas, ou obter (ou tentar
obter) acesso não autorizado a outros sistemas de computação.

Vale ressaltar que a utilização do Portal não lhe permite, em hipótese alguma, reproduzir,
copiar, distribuir, permitir o acesso público, transformar e/ou modificar os conteúdos deste,
a menos que possua prévia autorização do titular dos correspondentes direitos ou que o faça
com permissão legal.
Não há, por meio do uso do Portal ou dos serviços, qualquer transferência ou conferência
de propriedade intelectual sob o conteúdo acessado.
O Portal Climatempo não exibe a você apenas conteúdos próprios, mas também de
terceiros parceiros. Neste caso, os conteúdos disponibilizados por terceiros são de
responsabilidade destes. Vale ressaltar que grande parte do conteúdo publicitário exibido
no Portal não foi confeccionado, ou aprovado, pela Climatempo, de modo que seu
conteúdo é de inteira responsabilidade dos anunciantes (e de empresas que alugam o
espaço).

Direitos Autorais, marcas e propriedade intelectual
Todo o conteúdo publicado por um usuário é de total propriedade e responsabilidade de
quem o publicou. Todos os outros materiais e conteúdos contidos neste Portal,
especialmente, mas não exclusivamente, as marcas exibidas, conteúdo meteorológico,
informações, notícias, gráficos, vídeos, logotipos e imagens, são de propriedade da
Climatempo e estão protegidos por leis do Brasil e internacionais.
Como afirmado em parágrafos anteriores, nenhum material deste Portal pode ser copiado,
reproduzido, republicado, transferido, divulgado, transmitido ou distribuído de qualquer
maneira sem o consentimento prévio, por escrito, da Climatempo.

Responsabilidades
A Climatempo buscará sempre uma prestação de serviços de qualidade em seu Portal, sendo
que quaisquer interrupções na prestação destes serviços, em razão de ocorrências técnicas,
operacionais ou imprevisíveis, serão solucionadas da maneira mais célere e efetiva possível.
Caso tenha qualquer problema na utilização de nossos serviços, não deixe de entrar em
contato pelo email: portal@climatempo.com.br.
Como já citado acima, 
o Portal Climatempo concede a terceiros parceiros espaço para
publicação de anúncios, por isso, é de inteira responsabilidade destes os conteúdos
veiculados.
O Portal também possui dispositivos técnicos denominados “links de acesso”, tais como
banners, botões, diretórios e ferramentas de busca que permitem aos usuários ter acesso a
páginas pertencentes a terceiros. Assim, você deve estar ciente que, ao clicar em um
destes “links”, será direcionado a páginas externas e que não são de titularidade da
Climatempo; motivo pelo qual não garantimos nem assumimos qualquer tipo de
responsabilidade pelos danos e prejuízos de qualquer natureza que possam decorrer do
acesso a estas páginas ou dos conteúdos ali disponibilizados. A Climatempo informa,
ainda, que tais sites de terceiros não são supervisionados nem controlados por nós, e não
endossamos, nem garantimos, de maneira alguma, os produtos ou serviços fornecidos por
tais sites.

Vale ressaltar, ainda, que a Climatempo não se responsabilizará por qualquer comentário
dos internautas em suas páginas. Os conteúdos publicados por assinantes ou visitantes nos
produtos interativos são de inteira responsabilidade de quem os publicou, não havendo
qualquer revisão ou fiscalização pela Climatempo nos referidos conteúdos. Caso você
identifique algum conteúdo ofensivo disponibilizado no Portal, por favor nos comunique
pelo email: portal@climatempo.com.br.
Em complemento ao exposto, a Climatempo tem o direito absoluto de remover e/ou excluir,
sem aviso prévio, qualquer conteúdo publicado que considere em desacordo com estes
Termos.
Segurança
A Climatempo preza pela segurança, sigilo e inviolabilidade de todos os dados e informações
fornecidas em seu acesso. No entanto, você deve estar ciente que as medidas de segurança
na Internet não são infalíveis, principalmente em razão da rápida evolução do ambiente
virtual. Deste modo, a Climatempo não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos
decorrentes de caso fortuito ou força maior.
Uso indevido do Portal Climatempo
Caso você constate a ocorrência de qualquer atividade em desarco com o conteúdo deste
TERMO, solicitamos que envie sua reclamação/comentário por meio do email:
portal@climatempo.com.br, contendo seus dados pessoais (nome, endereço, telefone e
email para contato) e detalhes da atividade denunciada.
Sempre que possível, a Climatempo entrará em contato com os denunciantes apresentando
os resultados e consequências da denúncia (quando houver).
Modificações
A Climatempo pode modificar este TERMO, ou qualquer das políticas ou diretrizes que
governam o Portal, a qualquer momento e a seu critério exclusivo, mediante publicação de
novos Termos de Uso ou outras políticas e diretrizes modificadas. As modificações passarão
a vigorar assim que forem publicadas. Por esse motivo, é importante que você reveja,
periodicamente, este TERMO.
Duração
O Portal e os demais serviços oferecidos possuem duração indeterminada, estando facultado
à Climatempo extingui-los, suspendê-los ou interrompê-los a qualquer momento.
Lei aplicável e eleição de foro
Todos os itens deste TERMO são regidos pelas leis vigentes no Brasil, e prevalecerão sobre
quaisquer outras, independentemente de seu local de acesso.
Fica estabelecido o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir qualquer questão relacionado
ao Portal Climatempo, com exceção de reclamações apresentadas por usuários que se
enquadrem no conceito legal de consumidores, que poderão submeter tais reclamações ao
foro de seu domicílio.

