Regras de Uso do ATLANTIS ON-LINE
O conteúdo publicado nos produtos interativos do ATLANTIS ON-LINE é de única e exclusiva responsabilidade civil e
penal do usuário e/ou visitante cadastrado cuja senha tenha sido usada para sua criação.
É proibido publicar, divulgar, propagar ou disseminar, em qualquer produto interativo do ATLANTIS ON-LINE, qualquer
material protegido por direitos autorais, sem a devida autorização do autor ou de seu representante. É proibido, ainda,
publicar imagens de pessoas sem prévia autorização.
O ATLANTIS ON-LINE não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários dos freqüentadores de nenhum
produto interativo. O conteúdo publicado por assinantes ou visitantes nos produtos interativos não é revisado ou
fiscalizado pelo ATLANTIS ON-LINE.
Porém, o ATLANTIS ON-LINE poderá, a qualquer tempo e a seu critério, deixar qualquer conteúdo fora do âmbito do
seu portal na Internet ou excluir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo disponibilizado pelos usuários ou
visitantes de seus serviços, caso possa ser interpretado que o referido conteúdo é contrário às normas legais em vigor,
às presentes regras ou em razão de denúncias, sem que isto gere qualquer responsabilidade ao ATLANTIS ON-LINE
ou direito ao usuário.
Se por mais de uma vez forem descumpridas quaisquer das regras expostas ou for verificado o exercício de
ilegalidades, o produto interativo será excluído da Internet, e o usuário terá seu cadastro no ATLANTIS ON-LINE
cancelado.
O ATLANTIS ON-LINE também se reserva o direito de reproduzir e publicar fotos ou trechos das páginas criadas em
seus produtos interativos em qualquer meio, a qualquer momento.
O ATLANTIS ON-LINE não se responsabiliza por qualquer dano supostamente decorrente do uso dos produtos
interativos. ATLANTIS ON-LINE se reserva o direito de modificar as regras de uso a qualquer momento, sob seu
exclusivo critério.
O conteúdo publicado nos produtos interativos do ATLANTIS ON-LINE não deve conter os seguintes itens:
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Material pornográfico ou atividades ilegais incluindo menores de 18 anos (segundo o artigo 241 do Estatuto
da Criança e do Adolescente);
Material e/ou linguagem grosseira ou ofensiva;
Prática, indução ou incitação de preconceito quanto à origem, raça, etnia, sexo, orientação sexual, cor, idade,
crença religiosa ou qualquer outra forma de discriminação;
Material calunioso, abusivo ou que invada a privacidade de alguém;
Imagens e/ou linguagem obscena ou pornográfica;
Afirmações injuriosas ou difamatórias;
Informação sobre atividades ilegais e incitação ao crime;
Material protegido por direitos autorais, nem publicar fotos ou textos sem autorização do autor ou de seu
representante legal, publicar fotos sem autorização dos fotografados e distribuir arquivos de som sem
autorização de pessoas ou empresas responsáveis;
Informação relativa à pirataria de material protegido pelas leis de direitos autorais e propriedade;
Divulgar como próprio ou sem a devida autorização nomes, contatos e demais informações de terceiros;
Propaganda política para candidatos, partidos ou coligações, bem como propaganda a respeito de seus
órgãos ou representantes;
Banners publicitários;
Vendas online, mesmo de produtos de criação do autor da página (o ATLANTIS ON-LINE tem uma estação
específica para este fim, ATLANTIS Shopping);
Páginas e arquivos criptografados ou protegidos por senhas (exceto os hospedados no ATLANTIS ON-LINE
Disco Virtual);
Programas e arquivos que contenham vírus ou qualquer outro código malicioso;
Arquivos que sejam exclusivamente acessados por Websites hospedados fora do ATLANTIS ON-LINE;
Defesa ou estímulo às práticas de bulimia e/ou anorexia;
Material que viole qualquer lei municipal, estadual ou federal do Brasil;
Material que configure crime virtual (saiba mais sobre crimes na Internet)

Aplicam-se ainda aos usuários dos serviços ATLANTIS ON-LINE as Normas de Segurança e Privacidade do
ATLANTIS ON-LINE, acessíveis diretamente da Home Page do ATLANTIS ON-LINE

ATLANTIS ON-LINE IMAGENS
Os autores dos vídeos, fotos, textos e áudios não podem publicar trechos dos respectivos conteúdos, a saber vídeos,
áudios, músicas ou textos, assim como imagens, protegidos por direitos autorais nem publicar qualquer tipo de
conteúdo sem autorização do autor ou de seu representante. Não devem também publicar imagens de pessoas sem
prévia autorização.
ATLANTIS ON-LINE não fiscalizará o conteúdo publicado, porém o ATLANTIS ON-LINE poderá, a qualquer tempo e a
seu critério, deixar um ou mais vídeos, imagens, áudios ou textos fora do âmbito do seu portal na Internet ou deixar de
incluir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo de propriedade do usuário, caso possa ser interpretado que o
referido conteúdo é contrário às normas legais em vigor, sem que isto gere qualquer responsabilidade ao ATLANTIS
ON-LINE ou direito ao usuário.
O usuário será integralmente responsável por todo e qualquer conteúdo que venha a disponibilizar, produzir ou incluir
no ATLANTIS ON-LINE IMAGENS, respondendo civil e penalmente por este conteúdo.
Os vídeos, fotos, áudios e textos publicados no ATLANTIS ON-LINE IMAGENS poderão ser reproduzidos e linkados
em sites e blogs dos usuários. O ATLANTIS ON-LINE IMAGENS também se reserva o direito de reproduzir e publicar
imagens ou trechos dos vídeos, fotos, áudios e textos publicados, em qualquer meio, a qualquer momento.
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ATLANTIS ON-LINE IMAGENS Não se responsabiliza pelas opiniões e comentários dos titulares, usuários
ou visitantes do ATLANTIS ON-LINE IMAGENS. O conteúdo de cada vídeo, texto, imagem, áudio ou
comentário é de única e exclusiva responsabilidade civil e penal do autor da mensagem. As informações
contidas nas mensagens não são conferidas ou de qualquer forma endossadas pelo ATLANTIS ON-LINE
IMAGENS;
Reserva-se o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, retirar qualquer mensagem que possa
ser interpretada contrária a estas Regras de Uso ou às normas legais em vigor;
Poderá editar trechos de mensagens e publicá-las, para a divulgação do ATLANTIS ON-LINE IMAGENS;
Não se responsabiliza por qualquer dano supostamente decorrente do uso deste serviço;
Reserva-se o direito de modificar as regras acima a qualquer momento, o seu exclusivo critério.

Você não deve:
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Praticar, induzir ou incitar preconceito quanto à origem, raça, etnia, sexo, orientação sexual, cor, idade,
crença religiosa ou qualquer outra forma de discriminação;
Usar linguagem ou imagem obscena, ofensiva ou indecente neste serviço;
Colocar material calunioso, abusivo ou que invada a privacidade de alguém;
Criar perfis falsos;
Violar qualquer lei municipal, estadual ou federal do Brasil;
Enviar mala direta, corrente ou pirâmide para as pessoas que cadastraram perfis no ATLANTIS ON-LINE
IMAGENS porque isto fere a etiqueta da rede e irrita os internautas.

ATLANTIS ON-LINE Links Patrocinados
Ao criar anúncios no ATLANTIS ON-LINE Links Patrocinados, as seguintes regras devem ser obedecidas:
Conteúdo
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Não citar ou divulgar produtos e serviços concorrentes do ATLANTIS ON-LINE.
Não grafar incorretamente o nome de empresas, produtos ou marcas próprias.
Não usar termos ofensivos, obscenos ou grosseiros.
Garantir que ofertas ou descontos anunciados estejam a, no máximo, dois cliques do anúncio.
Produtos ou serviços de cunho adulto devem ser associados a contextos relacionados ao tema.
Não criar anúncio em que o resultado do clique seja o download de um arquivo.
Não criar anúncio cujo conteúdo divulgue números telefônicos ou e-mails.

Forma e estilo
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Não redigir em caixa-alta (ex.: FRETE GRÁTIS). Usar caixa-alta apenas no início de frases e nomes
próprios, siglas, marcas registradas etc.
Não repetir palavras desnecessariamente (ex.: Grátis, grátis, grátis).
Seguir o padrão R$XX,YY ou R$XX para informar preços.

•
•
•
•

Não usar reticências.
Não usar pontuação no título dos anúncios (exceto nos casos em que o nome da empresa, do produto ou do
serviço seja pontuado. Ex: "Yahoo!").
Usar aspas apenas para indicar nomes de obras como livros, CDs e DVDs.
Ao segmentar seu anúncio por região e perfil, enfatize no texto a região para a qual está anunciando. Ex.
Entrega em toda Rondônia

Gramática
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Usar apenas termos e frases que fazem sentido.
Não usar símbolos indevidamente ("@", "$", "&", "%" etc.).
Não cometer erros de ortografia.
Não cometer erros de pontuação.
Não usar pontuação repetida ("!!", "??", "?!", etc.).
Não usar abreviaturas ou acrônimos inexistentes.
Não usar siglas incorretas (ex.: "DvD", "C.D.S", "TEVE" etc.).

Caso seu anúncio não esteja de acordo com as regras acima, a veiculação poderá ser interrompida pelo ATLANTIS
ON-LINE
Se preferir, envie suas sugestões e opiniões para contato@atlantisonline.com.br

