
 

 

Termos e condições para envio de fotos para o Canal do Programa Tudo Sobre Cachorros 
 

 
1. Aceitação do Termo de Uso pelo Usuário 
 
1.1. Pela aceitação deste termo de uso mediante o envio do vídeo, o usuário afirma ser maior de 18 anos ou ser 
menor emancipado, ou estar de posse de autorização legal dos pais ou de representantes legais (tutores e 
curadores), e plenamente capaz de consentir com todas as disposições descritas no respectivo termo de uso, 
respeitando-o e cumprindo-o. 
1.2. O Usuário deverá previamente ler atentamente e expressar, de maneira inequívoca e incondicionada, a 
concordância com o presente Termo de Uso (nas versões em que se encontrarem publicadas), por meio de clique 
efetivado através do mouse de computador, para aceitar ou concordar com os respectivos Termos. 
1.3. O canal “Tudo Sobre Cachorros” se reserva o direito de modificar, suprimir e/ou ampliar, livremente e a 
qualquer tempo, sem comunicação prévia, o presente Termo de Uso. 
 
2. Envio de Fotos pelo Usuário 
 
2.1. O Usuário é o único e exclusivo responsável por todo e qualquer “Conteúdo”, incluindo mais não se limitando a 
qualquer vídeos e imagens, que venha disponibilizar, pelas consequências de enviá-lo ou publicá-lo, respondendo 
civil e penalmente por este “Conteúdo”. 
2.2. É terminantemente proibido pelo Usuário o envio e/ou a publicação de qualquer Conteúdo, ainda que sejam 
trechos, protegidos por direitos autorais, por segredo de negócio ou de terceiros, inclusive de privacidade, 
propriedade e publicidade, sem autorização do respectivo autor e/ou do representante da obra, e de imagens de 
pessoas sem prévia autorização, sob pena de incorrer nas sanções previstas na legislação brasileira, bem como 
nestes Termos de Uso. 
2.3. O Usuário tem consentimento que o canal “Tudo Sobre Cachorros” não garante a confidencialidade em relação 
ao conteúdo do Usuário, seja ou não ele publicado/veiculado. 
2.4. O canal “Tudo Sobre Cachorros” reserva-se o direito de remover, integral ou parcialmente, o Conteúdo do 
Usuário, sem prévio aviso, ou ainda, de não publicá-lo, nos casos que possa ser interpretado que o respectivo 
Conteúdo é contrário às leis brasileiras. 
2.5. O canal “Tudo Sobre Cachorros”, não se responsabiliza pelos comentários, opiniões, informações, depoimentos, 
mensagens, vídeos, textos, imagens, áudios ou qualquer outro tipo de Conteúdo que sejam postados, publicados 
e/ou disponibilizados através do canal “Tudo Sobre Cachorros”, pelo Usuário, sendo a responsabilidade civil e 
criminal atribuída única e exclusivamente ao autor dos comentários, opiniões, informações, ou mensagens. Todo o 
conteúdo publicado pelo Usuário é de responsabilidade exclusiva dos mesmos e de caráter completamente 
independente. Estes conteúdos não são conferidos, revisados, ou de qualquer forma endossados pelo canal “Tudo 
Sobre Cachorros”. O canal “Tudo Sobre Cachorros” se reserva o direito de armazenar as informações destes autores 
e/ou Usuários, a fim de viabilizar sua identificação. 
2.6. O Usuário detém a propriedade dos direitos morais e patrimoniais sobre o Conteúdo do Usuário, sendo que ao 
“enviar” simplesmente o Conteúdo ao canal “Tudo Sobre Cachorros”, o mesmo por este Termo de Uso, cede ao 
canal “Tudo Sobre Cachorros”, sem qualquer ônus a licença universal e não exclusiva, podendo ser sublicenciada 
e/ou transferida, para a utilização, reprodução, veiculação, distribuição, transmissão, repetição, edição e preparação 
trabalhos derivados, apresentação e exibição do Conteúdo do Usuário e/ou por qualquer que seja a mídia, quer pela 
televisão, rádio, internet ou mediante telefonia móvel. 
2.7. O Usuário fica ciente através deste Termo que seu e-mail cadastrado poderá ser utilizado para disparos de 
newsletters e e-mail marketing. 


