
Termos de uso do SIMPOOL

Este  documento  destina-se  a  estabelecer  e  o
regramento de uso de SISTEMA SIMPOOL.

O Simpool é um Sistema integrado de comunicação
digital registrado no INPI BR 51 2013 001219-8, que tem
por objetivo ser uma ferramenta de envio e monitoramento
de sms e e-mail

Agradecemos  por  ter  escolhido  nosso  sistema.  O
Simpool  é  fornecido  pela  EAGLE  Tecnologia  e  Design
LTDA. ME, CNPJ 15.823.407/0001-96, localizado na rua João
Pessoa 1742/32,  bairro Farroupilha,  CEP 90040-001,  Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Ao  usar  o  Simpool,  você  está  concordando  com
estes termos. Leia-os com atenção.

Como usar o Simpool

É preciso que você siga as políticas disponibilizadas
dentro desse serviço.

Não faça uso indevido de nosso sistema.

Por exemplo, não interfira com o nosso sistema e
nem tente acessá-lo por um método diferente da interface
e das instruções que fornecemos.

Você pode usar o nosso sistema somente conforme
o permitido por lei, inclusive leis e regulamentos de controle
de exportação e reexportação.

Podemos suspender ou deixar  de fornecer  nossos
serviços se você descumprir nossos termos ou políticas ou
se  estivermos  investigando  casos  de  suspeita  de  má
conduta.

O  uso  de  nosso  sistema  não  lhe  confere  a
propriedade sobre direito de propriedade intelectual, sobre
o nosso sistema ou sobre o conteúdo que você acessar.



Você não pode usar conteúdos de nosso sistema a
menos  que  obtenha  permissão  do  proprietário  de  tais
conteúdos ou que o faça por algum meio permitido por lei.
Estes  termos  não  conferem  a  você  o  direito  de  usar
quaisquer  marcas  ou  logotipos  utilizados  em  nossos
serviços.

Não  remova,  oculte  ou  altere  quaisquer  avisos
legais exibidos em ou junto de nosso sistema.

O sistema está disponível também em dispositivos
móveis.  O  usuário  não  deve  utilizá-lo  de  forma  que  o
distraia  ou  o  impeça  de  cumprir  leis  de  trânsito  ou  de
segurança.

Sobre a sua conta

Sua conta poderá ser atribuída a você por meio de
um administrador, como seu empregador. O administrador
poderá ser capaz de acessar ou desativar sua conta.

Amigo usuário, você é responsável por sua conta,
por  isso,  mantenha  em  sigilo  sua  senha.  Não
recomendamos que utilize essa senha em outros lugares ou
aplicativos  de  terceiros.  Caso  saiba  da  utilização
inadequada  de  senhas  entre  em  contato  com  o
administrador.  Caso  seja  você o  administrador,  entre  em
contato com a EAGLE.

Seu conteúdo em nosso sistema

O  SIMPOOL  permite  que  você  faça  upload de
arquivos,  armazene  e  envie  conteúdo.  Você  mantém  a
propriedade  de  quaisquer  direitos  de  “propriedade
intelectual”  que  você  detenha  sobre  aquele  conteúdo.  A
EAGLE  se  compromete  a  não  fazer  uso  dos  materiais
contidos dentro do mesmo sem expressa autorização.

Nosso sistema automatizado analisa seu conteúdo
a  fim de  possibilitar  uma melhor  eficácia  nos  resultados
almejados.



Sobre Software em nosso sistema

Nosso  Software poderá  atualizar-se
automaticamente se uma nova versão ou recurso estiver
disponível.

Você  não  está  autorizado  a  copiar,  modificar,
distribuir,  vender  ou  alugar  no  todo  ou  em  parte  nosso
sistema,  nem poderá  fazer  engenharia  reversa  ou tentar
extrair o código fonte, sob pena de ser responsabilizado por
seus atos perante a lei.

Sobre modificar e cancelar nosso sistema e
nossos serviços

Estamos  constantemente  alterando  e  melhorando
nosso sistema. Podemos incluir ou remover funcionalidades
ou recursos.

Você pode deixar de usar nosso sistema a qualquer
momento  desde  que  obedecidos  os  termos  de  contrato
vigente.

Usos comerciais de nossos serviços

Se você estiver usando nossos serviços em nome
de uma empresa, tal empresa aceita estes termos.

 A  empresa  usuária  do  produto  isentará  de
responsabilidade  e  indenizará  a  EAGLE,  seus  executivos,
agentes  e  trabalhadores  de  qualquer  reivindicação,
processo ou ação judicial proveniente de ou relacionado ao
uso  dos  serviços  ou  a  violação  destes  termos,  incluindo
qualquer  responsabilidade  ou  despesa  resultante  de
reinvindicações,  perdas,  danos,  processos,  julgamentos,
custos de litígios e honorários advocatícios.  Estes termos
regem a relação da EAGLE e você. Eles não criam quaisquer
direitos para terceiros.



Caso  você  não  cumpra  esses  termos  e  nós  não
tomemos  providências  imediatas,  isso  não  significa  que
estamos  renunciando  a  quaisquer  direitos  que  possamos
ter, como tomar providências futuras.

Caso uma condição específica não seja executável,
isso não prejudicará quaisquer outros termos.

As  leis  brasileiras  serão  aplicáveis  a  quaisquer
disputas decorrentes de ou relacionadas com estes termos
ou  serviços.  Todas  as  reclamações  decorrentes  de  ou
relacionadas com estes termos ou Serviços serão litigadas
exclusivamente  em  tribunais  Estaduais  ou  Federais  do
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

Você  e  a  EAGLE  Tecnologia  e  Design  LTDA  ME
autorizam a jurisdição pessoal nesses Tribunais.

Eagle Tecnologia e Design 


