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Termo de Uso do site da Associação Batista de Beneficência TABEA  

(www.tabeadiadema.org/) 

 

O presente Termo de Uso irá regrar a utilização pelos usuários (doravante, 

“Usuário”) do site da ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA, 

localizado pelo endereço eletrônico https://www.tabeadiadema.org/ e seus 

subdomínios (doravante, “Site da TABEA”), de titularidade da TABEA, que 

disponibiliza o acesso a diversos conteúdos e atividades (doravante, 

"Atividades"). 

 

1. Aceitação do Termo de Uso pelo Usuário 

1.1. O acesso livre ao conteúdo do site fica condicionado à concordância com o 

presente Termo de Uso e demais Termos Específicos que se encontrarem 

disponíveis no site. A concordância, poderá ser realizada por meio do “de 

acordo” realizado através de clique efetivado utilizando o mouse de computador 

ou no smartphone, para, com isso, aceitar e concordar com os respectivos 

Termos. 

 

1.2. Outros avisos e instruções publicados pelo Site da TABEA devem ser 

entendidos como complementos a este Termo de Uso, devendo o Usuário 

observá-los e respeitá-los por completo. 

 

1.3. A TABEA se reserva no direito de modificar, suprimir e/ou ampliar, 

livremente e a qualquer tempo, sem comunicação prévia, o presente Termo de 

Uso. 

 

1.4. O presente termo pode sofrer alterações, a qualquer tempo, cabendo em 

razão disso ao Usuário, a leitura deste Termo de Uso e dos Termos Específicos, 

toda vez que for utilizar e/ou acessar o site e/ou as Atividades da TABEA. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O Usuário, fica desde já, ciente de que ao inserir seus 

dados no site, para fins de cadastro, estará declarando serem verdadeiras tais 

informações e, em caso destas serem falsas incorrerá no crime de falsidade 

ideológica e demais tipificações previstas na legislação vigente. 

 

1.5. Desta forma, fica estabelecido que não é permitido o acesso e/ou a utilização 

das atividades do Site da TABEA por parte do Usuário caso este não aceite 

plenamente, sem qualquer reserva, todas as disposições deste Termo de Uso.  

Na hipótese de o Usuário não aceitar os termos deste Termo de Uso deverá 

imediatamente cessar o acesso e/ou a utilização das atividades oferecidas pelo 

Site da TABEA. 

 

2. Acesso e Utilização das Atividades 

 

2.1. O Site da TABEA oferece diversas das suas atividades aos Usuários de 

forma gratuita, salvo em alguns casos cujas atividades oferecidas pela TABEA 

e/ou por terceiros poderão ter algum custo de operacionalização, em 

conformidade com o disposto nos Termos Específicos de referidas atividades. 

 

2.2. Inicialmente, para a utilização das atividades fornecidas por meio do Site da 

TABEA não se requer a inscrição e/ou registro do Usuário (consideradas 

“Atividades Abertas”). Eventualmente, no Site da TABEA poderão ser oferecidas 

algumas atividades que prescindirão do preenchimento do cadastro e aceite do 

Usuário. 

 

2.2.1. Nestes casos, o Usuário concorda e declara que estas informações 

prestadas são verdadeiras e corretas, sendo de sua responsabilidade manter 

toda informação atualizada no Site da TABEA. Ressalta-se que o Usuário 

responderá pelas falsas ou incorretas declarações fornecidas que vierem a 

causar dano ou prejuízo à TABEA ou a terceiros. 
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2.3. O acesso ao site da TABEA por menores de idade, bem como a realização 

das atividades da TABEA prescindirão de autorização de seus pais, tutores ou 

representante legal, tornando-se este plenamente responsável quanto a todos 

os atos praticados pelo menor, inclusive, quanto aos conteúdos e serviços 

acessados e/ou utilizados por ele. 

 

2.4. O Usuário por este termo concorda e se compromete a utilizar as atividades 

do Site da TABEA corretamente, somente para os fins permitidos, em 

conformidade com o disposto neste Termo de Uso, nos Termos Específicos de 

determinadas Atividades, nos demais avisos e instruções elaborados pelo Site 

da TABEA, na legislação em vigor e com a moral e bons costumes, assim como 

concorda e se compromete a qualquer título, a saber: 

 

2.4.1    Não acessar, nem sequer tentar acessar qualquer Serviço ou ambiente 

por qualquer meio que não seja através da interface disponibilizada pelo Site da 

TABEA; 

2.4.2    Não participar de nenhum processo ou atividade que interfira ou 

interrompa o funcionamento das Atividades, Serviços, Servidores conectadas ao 

Site da TABEA; 

2.4.3    Não reproduzir, duplicar, copiar, vender, comercializar ou revender as 

atividades presentes no Site da TABEA a qualquer título, salvo especialmente 

autorizado por força de contrato assinado com a Organização; 

 

2.5. O Usuário concorda que é o único responsável por qualquer 

descumprimento de seus compromissos e suas obrigações no que diz respeito 

aos Termos e por todo exposto acima, reconhecendo, declarando e excluindo a 

TABEA de qualquer responsabilidade perante ele ou terceiros, respondendo, tão 

somente, o Usuário por todas as consequências, tais como perda, dano ou 

prejuízo que a TABEA e/ou terceiros possam vir a sofrer, resultantes do não 

cumprimento. 
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3. Direitos autorais e propriedade intelectual 

 

3.1. Os nomes comerciais, sinais distintivos e as marcas veiculadas no Site da 

TABEA ou por seus parceiros, são de exclusiva propriedade e titularidade 

destes. O acesso ao Site da TABEA não concede ao Usuário nenhuma cessão, 

licenciamento, autorização ou ainda qualquer outro direito de uso de qualquer 

marca, salvo se mediante autorização por escrito da TABEA. 

  

3.2. Todos os direitos de reprodução e representação são reservados ao Site da 

TABEA e à TABEA. Todas as informações reproduzidas neste site são 

protegidas por direitos de autor e propriedade intelectual detidos pela TABEA. 

Desta forma, fica ciente o usuário que nenhuma destas informações podem ser 

reproduzidas, modificadas, armazenadas, difundidas, traduzidas, exploradas 

comercialmente ou reutilizadas total ou parcialmente sem o consentimento 

prévio por escrito da TABEA. 

 

4. Das Responsabilidades 

 

4.1. O Usuário concorda expressamente que a utilização e acesso ao Site da 

TABEA é exclusivamente determinada por sua vontade, compreendendo que as 

atividades são disponibilizadas na forma que se encontram e de acordo com a 

disponibilidade, sendo que o Site da TABEA não garante que o uso das 

atividades atenderá às expectativas do Usuário. 

 

4.2. Questões de ordem técnica e operacional, podem gerar indisponibilidade e 

descontinuidade no Site da TABEA. Caso isso ocorra, o Site da TABEA poderá 

advertir antecipadamente quanto às interrupções do seu funcionamento e de 

suas atividades, mas nunca poderá garantir que o uso do site e de suas 

atividades seja ininterrupto, pontual, seguro e isento de erros, bem como que 

qualquer defeito existente em sua operação.  
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4.3. O Site da TABEA não garante a ausência de vírus nos conteúdos, nos 

serviços prestados por terceiros, ou ainda em outros elementos que possam 

chegar a produzir alterações no sistema informático do Usuário ou nos 

arquivos/documentos eletrônicos armazenados por estes. Desta forma, nos 

casos que isso venha a ocorrer, a TABEA se exime de toda e qualquer 

responsabilidade por eventuais perdas, danos e prejuízos de qualquer natureza 

decorrentes destes eventos. 

 

4.4. Nos serviços prestados por terceiros, o Site da TABEA não garante a 

confiabilidade, precisão e utilidade dos conteúdos. Desta forma a TABEA se 

exime de toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos e 

prejuízos de qualquer natureza. 

 

4.5. A TABEA e seu site não se responsabilizam pelos comentários, opiniões, 

informações, depoimentos, mensagens, vídeos, textos, imagens, áudios ou 

quaisquer outros tipos de conteúdo, postados, publicados e disponibilizados por 

meio do site (em suas páginas web e/ou em blogs), pelos colunistas, blogueiros, 

outros profissionais em geral e/ou Usuários, sendo de total responsabilidade civil 

e criminal atribuída única e exclusivamente ao autor dos comentários, opiniões, 

informações ou mensagens. Todo o conteúdo publicado por colunistas, 

blogueiros e/ou Usuários são de responsabilidade exclusiva destes e de caráter 

completamente independente, sendo que todo e qualquer tipo de opinião, ideal 

e/ou posição expressados não refletem necessariamente a posição da TABEA.  

Estes conteúdos são moderados pelo Site da TABEA que reserva o direito de 

armazenar as informações destes autores e/ou Usuários, a fim de viabilizar sua 

identificação. Da mesma forma que declara ser terminantemente absolutamente 

vedada a publicação de comentários com formatação de texto e/ou com injeção 

de código “HTML” ou qualquer outra similar. 
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4.6. O Site da TABEA não controla as Páginas Externas, logo não garante, assim 

como não assume qualquer tipo de responsabilidade por eventuais perdas, 

danos e prejuízos de qualquer natureza decorrentes: (i) do funcionamento, 

disponibilidade, acessibilidade ou continuidade destas páginas; (ii) da 

manutenção dos serviços, informação, dados, arquivos, produtos e qualquer tipo 

de material existente nas páginas externas; (iii) da prestação ou transmissão dos 

serviços, informação, dados, arquivos, produtos e qualquer tipo de material 

existente nos sites linkados; (iv) da qualidade, legalidade, confiabilidade e 

utilidade dos Serviços, informação, dados, arquivos, produtos, e qualquer tipo de 

material existente nas Páginas Externas. 

 

4.7. O Site da TABEA não realiza controle de acesso e de utilização dos Usuários 

no site, logo não garante que os Usuários utilizem o site, as atividades e os 

conteúdos em conformidade com a lei, com este Termo de Uso e nos respectivos 

Termos Específicos, não ficando obrigado a assegurar a nem a identidade dos 

Usuários, nem a veracidade, vigência e autenticidade dos dados que os Usuários 

proporcionam sobre si mesmos a outros Usuários. Desta forma, o Site da TABEA 

se exime de toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos e 

prejuízos de qualquer natureza decorrentes da situação acima. 

 

4.8 Para acessar e utilizar algumas Atividades do Site da TABEA, o Usuário 

deverá fornecer previamente, alguns dados pessoais que serão tratados em 

conformidade com a Lei geral de proteção dados, demais dispositivos legais 

aplicáveis e com a Política de Privacidade da TABEA. 

 

4.9. O Site da TABEA segue os níveis de segurança de proteção de dados 

pessoais, assegurando sempre a implementação de outros meios e medidas 

técnicas adicionais de proteção. 
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4.10. O Site da TABEA pode utilizar cookies, conforme nossa política específica, 

e por esse motivo é possível que o Site da TABEA reconheça os Usuários que 

tenham se registrado em um acesso anterior, o que permite que não tenham que 

se registrar a cada nova visita. O Usuário tem a possibilidade e completa 

liberalidade de configurar seu navegador para ser avisado, na tela do 

computador, sobre a recepção dos cookies e/ou ainda para impedir a sua 

instalação no disco rígido.  

 

5. Período de atividades do Site e normas aplicáveis 

 

5.1. A TABEA poderá a qualquer tempo recusar ou retirar o acesso ao site e/ou 

às atividades nele constante, sem a obrigatoriedade de comunicação prévia, 

sendo sua duração indeterminada 

 

5.2. O presente Termo de Uso é regido pelas leis da República Federativa do 

Brasil e qualquer discussão judicial que surja tendo por base sua interpretação 

ou aplicação deverá ser julgado por tribunais brasileiros, estando desde logo 

eleito o foro da cidade de Diadema, SP, por mais privilegiado que outro seja ou 

possa vir a ser. 

 

______________________________________ 

DE ACORDO VIRTUAL 

 


