
 

 

I TERMOS DE UTILIZAÇÃO 

1. Âmbito de aplicação dos Termos de Utilização  

Ao acessar ou usar o site ou quaisquer aplicações disponibilizados pela Footballerista 

Marketing (Suisse) S.A. ("Footballerista") conforme definido abaixo, o Utilizador 

concorda em estar vinculado aos Termos de Utilização. O site e os aplicações são de 

propriedade e controlados pela Footballerista. 

Os Termos de Utilização afetam os direitos e obrigações legais do Utilizador. Se 

o Utilizador não concordar com os Termos de Utilização, o Utilizador não deve 

acessar ou usar o site ou aplicações. 

2. Definições  

Os seguintes termos terão o seguinte significado:  

"Aplicações" são qualquer tipo de software para qualquer tipo de dispositivo 

(computador, telemóvel, etc.) disponibilizado pela Footballerista, que permite executar 

um determinado conteúdo, nomeadamente incluindo a aplicação Footballerista.  

"Conteúdo" é qualquer coisa que o Utilizador ou outros Utilizadors poste, forneça ou 

compartilhe usando o site e ações realizadas por Utilizadores e outros que interagem 

com o site ou aplicações.  

"Dados" ou "Dados do Utilizador" ou "Dados do Utilizador" são quaisquer dados, 

incluindo um conteúdo ou informação do Utilizador que o Utilizador ou terceiros podem 

recuperar do site ou aplicações ou fornecer ao site ou aplicações através da plataforma.  

"Informação" significa fatos e outras informações sobre o Utilizador, incluindo o nome 

do Utilizador e outras informações pessoais.  

"Plataforma" é um conjunto de interfaces e serviços de programação de aplicações que 

permitem que outros, incluindo desenvolvedores de aplicações e operadores de sites, 

recuperem dados do site ou aplicações ou forneçam dados à Footballerista.  

"Termos de Utilização " significa essas disposições e quaisquer actualizações das 

mesmas.   

 "Usar" é usar, executar, copiar, executar ou exibir publicamente, distribuir, modificar, 

traduzir e criar trabalhos derivados de conteúdo e informações contidas no site ou 

aplicações.  

"Utilizador" é qualquer pessoa que usa o site ou aplicações.  

"Site" significa os recursos e serviços disponibilizados, inclusive por meio de (a) os sites 

em www.footballerista.com e quaisquer outros sites da Footballerista que são 

propriedade e controlados pela Footballerista (incluindo subdomínios, versões 

internacionais, widgets e versões móveis); (b) a plataforma, (c) plug-ins sociais, como o 
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botão Gosto, o botão Partilhar e outras ofertas semelhantes; e (d) outras mídias, marcas, 

produtos, serviços, software (como barra de ferramentas), dispositivos ou redes já 

existentes ou desenvolvidas posteriormente. A Footballerista reserva-se o direito de 

determinar, a seu exclusivo critério, que algumas de suas marcas, produtos ou serviços 

são regidos por termos separados e não por estes Termos de Utilização.    

3. Conteúdo e dados partilhados  

O Utilizador confirma que possui todo o conteúdo e informações que publica no site ou 

nos aplicações. Além disso, o Utilizador concorda com os seguintes termos:   

− Para conteúdo coberto por direitos de propriedade intelectual, como fotos (conteúdo 
IP), o Utilizador concede especificamente à Footballerista a seguinte autorização: 
O Utilizador concede à Footballerista uma licença mundial não exclusiva, 
transferível, sublicenciável, isenta de royalties, para utilizar qualquer conteúdo que 
o Utilizador publique no site ou aplicações;  

− Quando o Utilizador exclui o conteúdo, ele é excluído de maneira semelhante a 
esvaziar a lixeira de um computador. No entanto, o Utilizador entende que o 
conteúdo removido pode persistir em cópias de backup por um período de tempo 
razoável (mas não estará disponível para outros);  

− O Utilizador reconhece que o conteúdo que é carregado no site ou aplicações 
também pode ser visualizado por pessoas que não são Utilizadores; e  

− O Utilizador reconhece que os direitos sobre a obra de arte contida no site ou 
aplicações pertencem à Footballerista.  

4. Código de conduta, política de moderação e utilização 

 

A Footballerista respeita os direitos das outras pessoas e espera que o Utilizador faça 

o mesmo. As seguintes regras de conduta se aplicam aos dados que são postados ou 

de outra forma disponibilizados no site ou aplicações:  

− O Utilizador não deve postar conteúdo ou realizar qualquer acção no site ou 
aplicações que infrinja ou viole direitos de terceiros ou de outra forma viole a lei;  

− O Utilizador é explicitamente, mas não exclusivamente, obrigado a respeitar os 
direitos autorais e outros direitos semelhantes de terceiros (por exemplo, direitos 
sobre as próprias fotos). A Footballerista reserva-se o direito de remover o 
conteúdo imediatamente após o recebimento de uma reclamação;  

− O Utilizador não deve enviar Informações sensíveis sobre a Footballerista no site 
ou nas aplicações;  

− O Utilizador deve respeitar os comentários de outros Utilizadors e terceiros;  

− O Utilizador é obrigado a não: 

 



 

 

● Usar o site ou aplicações para qualquer propósito ilegal ou não autorizado. O 
Utilizador concorda em cumprir todas as leis, regras e regulamentos 
aplicáveis ao seu uso do site ou aplicações e seu conteúdo.  

● Postar fotos violentas, nuas, parcialmente nuas, discriminatórias, ilegais, 
infratoras, odiosas, pornográficas ou sexualmente sugestivas ou outro 
conteúdo através do site ou aplicações.  

● Jurar, fazer comentários maliciosos ou ofensivos, importunar, intimidar, 
assediar qualquer Utilizador ou atacar a personalidade de uma pessoa.  

● Incitar o ódio com base na raça, religião, sexo, nacionalidade ou sexualidade 
ou outras características pessoais ou qualquer outra discriminação.  

● Publicar comunicações comerciais não autorizadas (como spam) no site ou 
aplicações ou anunciar produtos e serviços comerciais.  

● Roubar a identidade ou alegar falsamente representar uma pessoa ou 
organização.  

● Recolher Conteúdo ou Informações do Utilizador, ou de outra forma acessar o 
site ou aplicações, usando meios automatizados (como bots de recolha, 
robôs, spiders ou scrapers) sem a permissão prévia da Footballerista.  

● Carregar vírus ou outro código malicioso.  

● Solicitar informações de login ou acesse uma conta pertencente a terceiros.  

● Fazer qualquer coisa que possa desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar o 
bom funcionamento ou aparência do site ou aplicações, como um ataque de 
negação de serviço ou interferência com a renderização da página ou outra 
funcionalidade do site ou aplicações.   

● Facilitar ou encorajar quaisquer violações dos Termos de Utilização.  

O Utilizador concorda que a Footballerista não é responsável e não endossa o conteúdo 

postado no site ou aplicações e a Footballerista não tem qualquer obrigação de pré-

selecionar, monitorar, editar ou remover qualquer conteúdo.   

A Footballerista tem, no entanto, o direito de remover qualquer conteúdo ou informação 

que um Utilizador publique no site ou aplicações que, a seu próprio critério, violem estas 

regras de conduta, os Termos de Utilização ou qualquer outra política estabelecida pela 

Footballerista.   

A violação destes Termos de Utilização por um Utilizador pode, a critério exclusivo da 

Footballerista, resultar no encerramento da conta do Utilizador. O Utilizador entende e 

concorda que a Footballerista não pode ser responsável pelo conteúdo postado no site 

ou aplicações. Se o Utilizador violar estes Termos de Utilização, ou de outra forma criar 

risco ou possível exposição legal para a Footballerista, a Footballerista pode parar de 

fornecer todo ou parte do site ou das aplicações ao Utilizador.    



 

 

Se os Utilizadores compartilham informações de outros sites ou fontes, isso não significa 

que a Footballerista endossa esses sites ou fontes.  

5. Proteção de dados e Cookies   

A Política de Privacidade da Footballerista sobre proteção de dados e Cookies pode 

ser encontrada aqui  https://footballerista.com/pt/politica-de-privacidade/  

6. Responsabilidade do Utilizador e representações e garantias  

 O Utilizador é responsável por qualquer atividade que ocorra por meio de sua conta e 

também declara que todas as informações que fornece ou forneceu ao site ou 

aplicações no momento do registro e em todos os outros momentos serão 

verdadeiras, precisas, atuais e completas e o Utilizador concorda em actualizar suas 

informações conforme necessário para manter sua veracidade e precisão.  

1.1 O Utilizador reconhece que é o único responsável por sua conduta e 

quaisquer dados, textos, arquivos, informações, nomes de Utilizadores, imagens, 

gráficos, fotos, perfis, áudio e videoclipes, sons, obras musicais, obras de autoria, 

aplicações , links e outros conteúdos ou materiais que o Utilizador envia, posta ou 

exibe no ou através do site ou aplicações. O Utilizador declara e garante que: (a) ela / 

ele possui o conteúdo postado por ele / ela no site ou aplicações ou de outra forma 

tem o direito de conceder os direitos e licenças definidos nos Termos de Utilização;  

(b) a postagem e a utilização do conteúdo do Utilizador no ou através do site ou 

aplicações não viola, se apropria indevidamente ou infringe os direitos de terceiros, 

incluindo, sem limitação, o direito de personalidade, direitos de privacidade, direitos de 

publicidade, direitos autorais, marcas registradas e / ou outros direitos de propriedade 

intelectual; (c) ela / ele concorda em pagar por todos os royalties, taxas e quaisquer 

outras quantias devidas em razão do conteúdo que o Utilizador publica no ou através 

do site ou aplicações; e (d) ela / ele tem o direito legal e capacidade para aceitar estes 

Termos de Utilização. 

1.2 Ao acessar ou usar o site ou aplicações, o Utilizador representa e 

garante que suas atividades são legais em todas as jurisdições onde acessa ou usa o 

site ou aplicações. Ao acessar ou usar o site ou aplicações, o Utilizador representa e 

garante que suas atividades são legais em todas as jurisdições onde acessa ou usa o 

site ou aplicações.  

7. Isenção de responsabilidade de garantias e direito de descontinuar   

O Site e os Aplicações, incluindo, sem limitação, o conteúdo, são fornecidos "no estado 

em que se encontram", "conforme disponíveis" e "com todas as falhas". Em toda a 

extensão permitida por lei, nem a Footballerista, nem qualquer um de seus funcionários, 

gerentes, oficiais ou agentes fazem quaisquer representações ou garantias ou endossos 

de qualquer tipo, sejam expressos ou implícitos.  

8. Limitação de responsabilidade  

Sob nenhuma circunstância a Footballerista será responsável perante o Utilizador por 

quaisquer perdas ou danos de qualquer tipo (incluindo, sem limitação, por quaisquer 
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perdas ou danos diretos, indiretos, econômicos, exemplares, especiais, punitivos, 

incidentais ou conseqüenciais) que sejam direta ou indiretamente relacionados a: (a) o 

site ou aplicações; (b) o conteúdo; (c) dados contidos no site ou aplicações; (d) a 

utilização do Utilizador, a incapacidade de utilização ou o desempenho do site ou dos 

aplicações; (e) qualquer acção tomada em conexão com uma investigação pela 

Footballerista ou autoridades de aplicação da lei em relação ao Utilizador ou à utilização 

do site ou aplicações por qualquer outra parte; (f) qualquer ação tomada em conexão 

com direitos autorais ou outros proprietários de propriedade intelectual; (g) quaisquer 

erros ou omissões na operação do site ou aplicações; ou (h) qualquer dano ao 

computador, dispositivo móvel ou outro equipamento ou tecnologia de qualquer 

Utilizador, incluindo, sem limitação, danos de qualquer violação de segurança ou de 

qualquer vírus, bugs, adulteração, fraude, erro, omissão, interrupção, defeito, atraso na 

operação ou transmissão, linha de computador ou falha de rede ou qualquer outro mau 

funcionamento técnico ou outro, incluindo, sem limitação, danos por lucros cessantes, 

perda de boa vontade, perda de dados, paralisação do trabalho, precisão dos resultados 

ou falha ou mau funcionamento do computador, mesmo se previsível ou mesmo se a 

Footballerista foi avisada ou deveria saber da possibilidade de tais danos, seja em uma 

acção contratual, negligência, responsabilidade objetiva ou ato ilícito (incluindo, sem 

limitação, se causado no todo ou em parte por negligência, atos divinos, 

telecomunicações falha ou roubo ou destruição do site ou aplicações). Em nenhum caso 

a Footballerista será responsável perante o Utilizador ou qualquer outra pessoa por 

perdas, danos ou lesões, incluindo, sem limitação, morte ou lesões pessoais. 

A Footballerista não será responsável pelas acções, conteúdo, informação ou dados de 

terceiros, o Utilizador isenta a Footballerista e os directores, dirigentes, funcionários e 

agentes do Footballerista de quaisquer reclamações e danos, conhecidos e 

desconhecidos, decorrentes ou de qualquer forma relacionados com qualquer 

reclamação que o Utilizador possa ter contra esses terceiros.  

De qualquer forma, a responsabilidade da Footballerista será limitada na medida 

permitida por lei para qualquer reclamação.  

9. Indenização  

O Utilizador, e qualquer terceiro para quem ele opera, concorda em defender (a pedido 

da Footballerista), indenizar e isentar a Footballerista de qualquer reclamação, 

responsabilidade, danos, perdas e despesas, incluindo, sem limitação, honorários 

advocatícios razoáveis e custos, decorrentes de ou de qualquer forma relacionados com 

qualquer um dos seguintes (incluindo como resultado das atividades diretas do 

Utilizador no site ou aplicações ou aquelas conduzidas em nome do Utilizador): (a) o 

conteúdo do Utilizador ou o acesso do Utilizador ou uso do site ou aplicações; (b) 

violação do Utilizador ou alegada violação destes Termos de Utilização; (c) a violação 

do Utilizador de qualquer direito de terceiros, incluindo, sem limitação, qualquer direito 

de propriedade intelectual, publicidade, confidencialidade, propriedade ou direito de 

privacidade; (d) violação do Utilizador de quaisquer leis, regras, regulamentos, códigos, 

estatutos, decretos ou ordens de qualquer autoridade governamental e quase-

governamental, incluindo, sem limitação, todas as autoridades regulatórias, 

administrativas e legislativas; ou (e) qualquer declaração falsa feita pelo Utilizador. O 

Utilizador tem de cooperar conforme exigido pela Footballerista na defesa de qualquer 

reclamação. A Footballerista reserva-se o direito de assumir a defesa e o controle 

exclusivos de qualquer assunto sujeito a indenização pelo Utilizador, e o Utilizador não 



 

 

deverá em caso algum resolver qualquer reclamação sem o consentimento prévio por 

escrito da Footballerista.   

10. Termos Gerais   

10.1 A Footballerista reserva-se o direito de modificar ou encerrar o site, aplicações ou o 
acesso dos Utilizadors ao site, ou aplicações por qualquer motivo, sem aviso prévio, a 
qualquer momento e sem responsabilidade para o Utilizador.  

10.2 A Footballerista reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar os Termos de 
Utilização de tempos a tempos. O Utilizador concorda que a Footballerista pode 
notificar publicando os termos atualizados no Site ou Aplicações, e que a utilização do 
Utilizador das Aplicações do site após a data de vigência dos termos actualizados (ou 
se envolver em qualquer outra conduta que a Footballerista possa razoavelmente 
especificar) constitui o Concordância do Utilizador com os termos atualizados. 
Portanto, o Utilizador deve revisar estes Termos de Utilização e quaisquer termos 
actualizados antes de usar o site ou aplicações. Os termos actualizados entrarão em 
vigor no momento da publicação, ou em data posterior, conforme especificado nos 
termos actualizados, e se aplicarão à utilização do site ou das aplicações pelo 
Utilizador a partir desse ponto.  

10.3 Salvo disposição em contrário aqui descrita, entre o Utilizador e a Footballerista, 
qualquer conteúdo será não confidencial e não proprietário e a Footballerista não será 
responsável por qualquer utilização ou divulgação do conteúdo. Nenhum conteúdo do 
Utilizador estará sujeito a qualquer obrigação de confiança por parte da Footballerista, 
e a Footballerista não será responsável por qualquer utilização ou divulgação de 
qualquer conteúdo que o Utilizador forneça.  

10.4 Se qualquer disposição destes Termos de Utilização for considerada ilegal, nula ou por 
qualquer motivo não executável por um tribunal de jurisdição competente, esta 
disposição será considerada separável dos Termos de Utilização e não afetará a 
validade e exequibilidade de qualquer restantes disposições.   

10.5 A falha da Footballerista em fazer cumprir qualquer uma das cláusulas dos Termos de 
Utilização ou quaisquer direitos relacionados a eles não será de forma alguma 
considerada uma renúncia de tais cláusulas ou direitos ou de qualquer forma afetará a 
validade dos Termos de Utilização. A renúncia de qualquer violação dos Termos de 
Utilização pela Footballerista não deve ser interpretada como uma renúncia de 
qualquer outra violação anterior ou posterior dos Termos de Utilização.    

10.6 Qualquer renúncia aos Termos de Utilização deve ser feita por escrito e ser assinada 
pela Footballerista.   

10.7 O Utilizador não tem permissão para transferir nenhum dos seus direitos ou 
obrigações nos termos dos Termos de Utilização a terceiros sem o consentimento dos 
jogadores de futebol. Todos os direitos e obrigações da Footballerista sob os Termos 
de Utilização são livremente atribuíveis pela Footballerista em conexão com uma 
fusão, aquisição ou venda de activos, ou por força da lei ou de outra forma.   

10.8 Nada nestes Termos de Utilização impedirá a Footballerista de cumprir a lei.   

11. Lei Aplicável e Jurisdição   



 

 

11.1 O site ou aplicações, bem como os Termos de Utilização, são regidos pelas leis 
substanciais da Suíça (com a exclusão de qualquer conflito de regras legais e 
tratados internacionais).  

11.2 Quaisquer disputas decorrentes de ou em conexão com o site ou aplicações (ou sua 
utilização) e / ou os Termos de Utilização devem ser submetidos exclusivamente a 
um tribunal competente no Cantão de Lucerna (Suíça).  

 

Este documento foi modificado pela última vez em novembro de 2020. 

 


