TERMO DE USO
2RP NET SERVIÇOS LTDA., com sede na Calçada Aldebarã, no. 180, conjunto 205B, na
cidade de Santana de Parnaíba, Estado de são Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob no.
03.814.956/0001-15, oferece a você canais de comunicação online via no site
www.2rpnet.com.br . A guarda e a confidencialidade desses dados propiciam segurança no
ambiente virtual e evitam que terceiros acessem seu cadastro. A 2RP Net NÃO envia link em
e-mails ou em mensagens SMS solicitando atualizações cadastrais. A partir da adesão ao
presente termo, você declara-se ciente de que: a) todas as informações fornecidas no cadastro
são de sua inteira responsabilidade. b) a 2RP Net está isenta de responsabilidade pelo uso
indevido dos canais de comunicação; c) a 2RP Net se exime de qualquer responsabilidade
decorrente de prejuízos ocasionados por casos fortuitos ou de força maior e, ainda, pela
utilização por terceiros do site www.2rpnet.com.br para a prática de atos ilícitos, ou, ainda,
com o objetivo de causar danos a terceiros; d) a 2RP Net utiliza moderna tecnologia para
proporcionar navegação ininterrupta e livre de falhas; porém, como em qualquer ambiente da
Internet, o site da 2RP Net está sujeito a períodos em que o acesso pode se tornar mais lento ou
intermitente. Em nenhuma hipótese, por ser da natureza dos serviços virtuais, interrupções de
comunicação caracterizarão descumprimento pela 2RP Net deste ajuste.
COLETA DE DADOS - Coletamos os dados do usuário conforme ele, voluntariamente, nos
fornece por ocasião do acesso ao nosso site. Os dados também são coletados quando
submetidos de forma automatizada e sem a necessidade de qualquer ação por parte o usuário,
tais como por meio de Cookies. Tais informações podem incluir, mas não se limitam a: nome,
gênero, endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone, data de nascimento, endereço
de IP, links e botões clicados.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Você concorda em utilizar o site da 2RP
Net de acordo com as presentes condições, sendo que nenhum direito de propriedade ou
titularidade sobre materiais, sistemas, software, marcas, tecnologias, nomes, desenhos e
programas utilizados pela 2RP Net, com exceção daqueles expressamente identificados como
de domínio público, são protegidos por direitos autorais.
Você obriga-se, ainda, a não reproduzir, alterar, combinar, modificar, copiar, licenciar, ceder,
sublocar, emprestar ou vender quaisquer materiais contidos no site www.2rpnet.com.br .
PRAZO E RESCISÃO. Este termo vigorará por tempo indeterminado e poderá, a qualquer
tempo, ser denunciado por qualquer das partes. Você poderá solicitar o cancelamento do seu
acesso a qualquer tempo, via 2rp@2rp.com.br . A 2RP Net poderá, sem prejuízo das
disposições acima, inibir seu acesso no caso de violação de qualquer disposição contida neste
termo.
Para informações adicionais acesse nossa Política de Privacidade LINK

