Termos de uso e privacidade.
Este documento tem o objetivo de formalizar compromisso com a
segurança e a privacidade de informações coletadas dos
usuários dos serviços interativos do website da Tux4You.
Ao registrar-se neste site, o usuário fornecerá informações
pessoais, que incluirão, dentre outras, nome, endereço,
telefone, e-mail e mercado em que atua. A Tux4you garantirá a
privacidade do usuário, bem como das informações que ele
disponibilizará, de acordo com padrões rígidos de segurança e
confidencialidade. Através da Engine Humhub (Opensource) nem
mesmo o Administrador da rede consegue ter acesso a senha do
usuário. A mesma fica criptografada no banco de dados.
A Tux4you não alugará, não venderá e não compartilhará as
informações pessoais do usuário com outras pessoas e empresas
de maneira diversa da descrita nesta Política de Privacidade
sem o prévio consentimento do usuário.
Todas as informações disponibilizadas pelos usuários poderão
ser coletadas e utilizadas única e exclusivamente pela
Tux4you, para operar e melhorar os serviços. Caso um
determinado usuário deseje, seu registro poderá ser excluído
ou desativado.
3.1. Quando for solicitada a desativação do cadastro, este
será suspenso, porém, não haverá a exclusão das informações,
possibilitando a reativação do cadastro futuramente.
3.2. Na hipótese de exclusão de conta, esta será excluída
permanentemente após alguns dias da solicitação.
A Tux4you poderá acessar informações sobre o usuário ou
divulgá-las, incluindo o conteúdo de suas comunicações, a fim

de: (a) cumprir a lei ou responder a ordens ou processos
judiciais; (b) proteger os direitos ou propriedades da
Tux4you; (c) agir acreditando de boa-fé que tal acesso ou
divulgação é necessário para proteger a segurança pessoal dos
funcionários da Tux4you, clientes ou o público; ou d) quando
expressamente autorizado pelo próprio usuário.
As informações sobre o cadastro no Tux4you são protegidas por
senha criada pelo usuário, com o objetivo de que apenas o
usuário tenha acesso às suas informações pessoais, sem
prejuízo do determinado no item 3 deste instrumento. A sua
senha deve ser secreta, não podendo ser revelada a terceiros.
A Tux4You não solicitará, em nenhuma hipótese, seja por e-mail
ou telefone, a senha pessoal do usuário. O usuário deve
desconectar-se do site e fechar a janela do seu programa de
navegação quando concluir uma sessão. Trata-se de medida
preventiva, para evitar a navegação irregular e indevida por
terceiro não autorizado à utilização de sua senha.
Nenhuma transmissão de dados na internet é 100% segura. Sendo
assim, embora a Tux4you sempre faça o possível para proteger
as informações pessoais dos usuários, não é possível garantir
a segurança de todas as informações fornecidas. O usuário é o
único responsável pela manutenção da privacidade e pelo sigilo
de sua senha e/ou informações pessoais.
O usuário reconhece e concorda que a obtenção e o uso, por
parte da Tux4you e, das informações por ele fornecidas
conforme disposto nesta POLÍTICA DE PRIVACIDADE não configura
nenhuma violação do direito à privacidade e ao sigilo, do
direito de autor, publicidade ou qualquer outro direito
relacionado à proteção de informações pessoais. Não obstante,
o usuário está ciente de que os direitos de privacidade
independem e não se confundem com direitos de propriedade
intelectual, direitos de imagem, direitos à honra e reputação
e outros direitos da personalidade, e que, portanto, nem

sempre as informações que fornecer à Tux4you serão protegidas
pelos mesmos.
O usuário tem direito a acessar e, quando relevante, alterar
e/ou atualizar suas informações pessoais por diversos canais
disponíveis na Tux4you. Há, neste site, áreas de acesso
restrito. O usuário admite e concorda que o acesso indevido a
tais áreas deverá ser considerada uma invasão de privacidade.
A Tux4you não se responsabilizará por danos e problemas
decorrentes da demora, interrupção ou bloqueio nas
transmissões de dados ocorridas na Internet. As funções deste
site não se confundem com provimento de acesso à Internet, não
estando a Tux4you obrigada a fornecer informações sobre o
fluxo de dados de usuários que acesso o site.
Sempre que outras organizações forem contratadas para prover
serviços de apoio, será exigida a adequação aos nossos padrões
de privacidade.
Tentativas de invasão aos sites da Tux4you serão tratadas,
conforme prescrição legal, como dano, roubo ou qualquer outra
tipificação penal prevista no Código Penal Brasileiro ou em
outras normas correlatas.
A Tux4you ocasionalmente poderá atualizar e/ou alterar esta
Política de Privacidade, a qualquer tempo, para que reflita
alterações tecnológicas, legislativas, ou relativas a
segurança. As alterações estarão sempre disponíveis neste
site, tornando-se válidas a partir da data de sua publicação
no site. A continuidade do uso do produto após a alteração
constituirá aceitação desta Política de Privacidade. Esta não
revoga, nem substitui outros instrumentos contratuais que
versem sobre confidencialidade e privacidade e que vinculem a
Tux4you com quaisquer dos usuários, em razão da celebração de
parcerias e outros relacionamentos.

O usuário responde pelas suas publicações, devendo estar
atento a materiais que possuem direito autorais, seja (Audio,
vídeo, texto ou imagem).
Violação de direitos autoriais em que o autor notificar a
Tux4you resultara em exclusão da conta do usuário
imediatamente. A Tux4you incentiva a utilização de documentos
livres e abertos (creative commons ou outras licenças livres).
Compartilhe conteúdo livre
Incentivamos o compartilhamento de documentos em formato
Livre, recomendamos: ( http://www.creativecommons.org.br/ )

