
 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO BRASIL 

 

Declaração Legal 

 

 POR FAVOR, LEIA ESTA DECLARAÇÃO LEGAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR ESTE SITE: 

 

O acesso e uso deste site, e as informações disponíveis nele e todas aquelas relacionadas (incluindo aquelas 
disponibilizadas por meio de links ou outros meios telemáticos), estão sujeitos aos seguintes termos e 
condições e/ou os termos de natureza especial que aparecem em certas páginas, se for esse o caso. Se você 
(doravante referido como "Usuário") continuar sua visita a este site e/ou conteúdo, entende-se que você 
compreende e consente com os Termos e Condições descritos abaixo, que regulam o uso deste website. 

 

Estes Termos e Condições e suas eventuais modificações, bem como todo e qualquer conteúdo ou 
informação deste site e a ele relacionados (incluindo aqueles disponibilizados por meio de links ou outros 
meios telemáticos - doravante e coletivamente ou separadamente, conforme apropriado (referido como 
"Site"), estão sujeitos a modificações sem aviso prévio, que entrarão em vigor a partir do momento em que 
forem publicadas no Site ou expressamente notificadas ao Usuário, o que ocorrer primeiro, circunstância 
que o Usuário entende e com a qual consente ao utilizar o Site e a consequente aceitação destes Termos e 
Condições. O uso do Site após a publicação das alterações feitas nos Termos e Condições, constitui 
aceitação/consentimiento das referidas alterações e de todos os Termos e Condições. É da responsabilidade 
do Usuário rever os Termos e Condições regularmente. Todas as informações fornecidas neste Site são 
válidas apenas no território brasileiro. 

 

 

Além disso, a Política de Tratamento de Dados Pessoais (a "Política") é parte integrante destes Termos e 
Condições. Portanto, ao aceitar estes Termos e Condições da maneira estabelecida neste documento, você 
está fornecendo seu consentimento prévio, expresso, livre, inequívoco e informado para ficar vinculado aos 
termos da Política. Sempre que for feita referência aos Termos e Condições neste texto, também será feita 
referência à Política que pode ser consultada clicando neste link www.entecpolymers.com.br. 

 

O conteúdo deste site tem como único objetivo informar o Usuário e não tem a pretensão de que qualquer 
dos conteúdos aqui incluídos seja interpretado ou entendido como um conselho ou uma recomendação 
técnica ou de qualquer tipo. 

 

Propriedade. Este site é de propriedade e operado por, Rua Mourato Coelho, 90, 3º andar Pinheiros, São 
Paulo-SP CEP 05417-000 e ENTEC DO BRASIL COMÉRCIO DE RESINAS LTDA. e/ou suas empresas relacionadas 
(doravante e separadamente e indistintamente ou em conjunto, denominadas como "Entec"), que por sua 
vez o atualiza e mantém. Este site foi criado para a informação, educação, entretenimento e/ou 



comunicação do Usuário. Este Site e todos os seus componentes, incluindo, sem limitação, e entre outros, 
texto, imagens e áudio, constituem os Direitos Reservados © Entec, que se reserva o direito de modificar 
seu conteúdo, escopo, termos e condições, bem como todo e qualquer elemento componente do Site, a 
qualquer momento e sem aviso prévio. 

 

B. Restrições ao uso. Este site está disponível apenas para uso pessoal, não para uso comercial. É proibido 
copiar, reproduzir, republicar, divulgar, distribuir, transmitir ou modificar de qualquer forma, seja no todo 
ou em parte, quaisquer dos conteúdos aqui dispostos. Se você tiver menos de dezoito (18) anos de idade, 
antes de nos fornecer seu nome, endereço ou e-mail, ou qualquer outra informação pessoal, solicite 
permissão de seus pais ou responsáveis. 

 

C. Marcas Registradas. Todos os nomes, logotipos e marcas registradas ®, assim como todo e/ou qualquer 
conteúdo incorporado ao Site, são de propriedade da Entec e/ou possuem autorização para seu uso. Em 
nenhuma circunstância, nenhum desses elementos poderá ser utilizado para qualquer finalidade sem 
autorização previa, expressa e por escrito da Entec. 

 

D. Idéias não solicitadas. A Entec deseja receber seus comentários e responder suas perguntas sobre nossos 
produtos e nossa empresa. No entanto, a Entec não busca nem pode aceitar idéias, sugestões ou materiais 
não solicitados relacionados ao desenvolvimento, design, fabricação ou marketing de nossos produtos. A 
Entec deseja e busca alcançar, com estes Termos e Condições, evitar qualquer mal-entendido sobre 
propriedade intelectual com pessoas do público que enviem comentários ou idéias sobre os produtos ou 
conceitos que a Entec desenvolve. 

 

E. Empregados. Se o usuário se tornar vinculado à Entec por meio de um contrato de trabalho, nenhum dos 
conteúdos disponibilizados neste site constitui, nem deve ser considerado, parte de, ou relacionado a, 
relação de trabalho. Além disso, as informações disponíveis neste Site não constituem, de maneira alguma, 
uma garantia ou obrigação da Entec para com os empregados ou colaboradores, tanto seus quanto de 
terceiros, que prestam serviços a ela. 

 

F. Divulgação e uso de suas mensagens e comunicações. Qualquer comunicação de qualquer tipo enviada 
a este Site por e-mail ou outros meios não é confidencial e a Entec não terá qualquer responsabilidade pelo 
seu uso ou divulgação. O Usuário declara que compreende e aceita que, na medida em que a legislação 
aplicável permitir, todas as comunicações (incluindo, sem limitação, ideias não solicitadas, sugestões ou 
materiais) enviadas para este Site, ou para a Entec por e-mail, se tornarão propriedade única e exclusiva da 
Entec e pode ser utilizada pela Entec para qualquer finalidade, inclusive comercial, sem qualquer 
compensação. Se assim exigido pela Entec, o Usuário se obriga a produzir, assinar, celebrar e entregar todos 
os documentos, pertinentes e necessários, para estabelecer na Entec a propriedade única e exclusiva das 
referidas comunicações. Se, por qualquer razão, não for possível estabelecer na Entec a propriedade única 
e exclusiva das referidas comunicações, então, por meio deste Termo, o Usuário concede uma licença 
gratuita e exclusiva e sem limitação territorial ou temporal para usar tais comunicações. 

 



G. Produtos Os produtos mencionados neste Site estão disponíveis no Brasil e podem não estar disponíveis 
em outros países. A Entec não garante, explícita ou implicitamente, que as informações e conteúdos deste 
Site, incluindo, sem limitação, as informações e outros conteúdos que promovam os produtos descritos 
aqui, sejam apropriados ou estejam disponíveis em outros locais ou países. 

 

H. Vírus. A ENTEC NÃO ESTABELECE QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA COM RELAÇÃO À 
PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU INTEGRIDADE DO CONTEÚDO (entre outros, TEXTOS E IMAGENS) DESTE 
SITE, E NÃO GARANTE QUE ESTE SITE OU O SERVIDOR QUE O DISPONIBILIZE ESTEJA LIVRE DE "VÍRUS 
INFORMÁTICOS". . 

 

I. Limites de responsabilidade. A Entec não será responsável por danos de qualquer tipo, seja por danos 
emergentes ou lucros cessantes, derivados de seu acesso ou incapacidade de acessar este Site, bem como 
seu uso ou dependência deste Site ou das informações nele contidas. A Entec não tem obrigação de atualizar 
o Site ou as informações nele contidas e não será responsável pela não atualização de tais informações, 
uma circunstância que o Usuário declara entender e aceitar. 

 

J. outros. Se for determinado que qualquer termo, condição ou disposição destes Termos e Condições é 
ilegal, inválida, nula ou, por qualquer motivo, inexequível, a validade e aplicação dos outros termos, 
condições e disposições destes Termos e Condições não serão afetados de maneira alguma. Da mesma 
forma, todos os títulos que encabeçam cada artigo destes Termos e Condições são apenas descritivos e não 
esgotam o conteúdo deles. Qualquer assunto entre a Entec e o Usuário será regido pela legislação brasileira, 
excluindo-se qualquer outra legislação que possa eventualmente referir-se a qualquer aplicação de lei 
estrangeira. Da mesma forma, fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir 
as questões oriundas de interpretação ou aplicação destes Termos e Condições, renunciando a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. O atraso ou omissão da Entec em exigir o cumprimento estrito destes 
Termos e Condições não pode ser interpretado como uma renúncia de seus direitos. 

 

K. Cookies. Por meio da tecnologia de cookies ou rastreamento de IP, eventualmente, um Site Entec pode 
acessar outras informações do usuário. As informações que podem ser coletadas consistem em informações 
genéricas sobre o navegador usado, o computador, seus sistemas operacionais, seções que o usuário visita 
no site ou vínculos que estabelece, tecnologia usada e outros. Esta informação, se houver, será usada 
apenas para fins estatísticos. Tenha em mente que o seu navegador pode estar programado para aceitar 
cookies e também o usuário pode programá-lo para rejeitá-los ou notificá-los. Ao utilizar este Site, o Usuário 
consente com todos os termos e condições contidos nestes Termos e Condições. 

 

SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO USE ESTE SITE. 


