
Termos e Condições 
 
1. Objeto e Definições 
 
1.1. O hotsite Infiltrados Amanco tem como objetivo divulgar conteúdos interativos, 
com a finalidade de entretenimento dos usuários, mediante criação de conteúdo 
personalizado, como a geração de imagens pelo usuário e montagem final de um vídeo. 
 
1.2. São entendidos como usuários quaisquer pessoas que, por meio de aceite no 
site e/ou aplicativo da rede social Facebook, utilizem o hotsite Infiltrados Amanco. 
 
1.3. Os termos e condições a seguir (doravante simplesmente “Termo”) descrevem 
as regras aplicáveis à utilização do hotsite Infiltrados Amanco pelos usuários de tal 
produto, disponibilizado pela Amanco e acessível através da rede social Facebook 
(www.facebook.com). 
 
2. Responsabilidades do Usuário 
 
2.1. É de responsabilidade dos usuários a leitura atenta e cuidadosa das disposições 
do presente Termo. Caso o usuário não concorde com qualquer dos termos aqui 
previstos, não deverá utilizar o hotsite Infiltrados Amanco, uma vez que sua utilização 
implicará na automática e integral aceitação deste Termo. 
 
2.2. O usuário reconhece que é responsável pelos dados inseridos no Facebook, 
isentando a Amanco de qualquer responsabilidade quanto à dados falsos que sejam 
inseridos no Facebook e utilizados no hotsite Infiltrados Amanco. 
 
3. Dados do Usuário e Privacidade 
 
3.1. Os dados dos usuários serão fornecidos quando da utilização do hotsite 
Infiltrados Amanco, em decorrência da necessidade de informações básicas para o 
funcionamento do aplicativo e atendimento da sua finalidade. 
 
3.2. Poderão ser coletadas informações pessoais como nome, e-mail, gênero e foto 
de perfil do usuário, com o objetivo de proporcionar a melhor experiência no hotsite 
Infiltrados Amanco.  
 
3.3. Os dados coletados serão utilizados tão somente para construção de um 
conteúdo personalizado, como a geração de imagens pelo usuário e montagem final de 
um vídeo, o qual poderá ser compartilhado nas redes sociais pelo próprio usuário que o 
montou. O compartilhamento será em formato de link para o caso do final de vídeo. 
 
4. Condições Gerais 
 
4.1. Os usuários, ao utilizarem o hotsite Infiltrados Amanco, se submetem 
automaticamente às regras e condições do presente Termo, bem como aplicam-se 
adicionalmente às regras do Facebook, regras estas que o Usuário declara conhecer e 
aceitar ao criar as respectivas contas das redes sociais e utilizá-las, assim como suas 
funcionalidades.  
 
4.2. Nenhum dos dados coletados serão utilizados para envio de informações de 
lançamentos ou vendas produtos da marca ou de parceiros. 
 
4.3. Será utilizada a tecnologia de cookies para identificar o computador ou device 
do usuário, com a finalidade de fornecer uma melhor experiência. O sistema pode 



armazenar informações a respeito do seu navegador, sistema operacional e endereço 
de IP, ficando expressamente esclarecido que a Amanco não será responsabilizada 
pelas imagens utilizadas pelos usuários no aplicativo Infiltrados Amanco. 
 
4.4.  Ao conectar o Facebook com o hotsite, o usuário concordará com as 
disposições deste Termo. 
 
4.5. A remoção do hotsite deve ser feita pelo próprio usuário no painel de aplicativos 
do Facebook, sendo que quaisquer orientações, caso necessário, sobre a 
desvinculação do aplicativo com a sua conta, deve ser feita pelo próprio Facebook. 
 
4.6. A Amanco reserva-se o direito de modificar este Termo, sem aviso prévio, para 
adaptá-lo às eventuais alterações legislativas ou de práticas de informação. 
 
4.7. Caso o usuário não concorde com qualquer dos itens apresentados neste Termo, 
a Amanco orienta que não faça a utilização do hotsite Infiltrados Amanco. 


