TERMOS DE USO
Os presentes termos de uso regem a relação jurídica estabelecida entre a A11 FOTO E
FILMAGEM EIRELI, doravante denominada AGÊNCIA ELEVEN, e o Cliente (a partir da data
de aprovação da sua ficha cadastral pela AGÊNCIA ELEVEN), e a sua aceitação plena e integral é
requisito para todo e qualquer Cliente.
1. São direitos e deveres do Cliente:
1.1. Receber da AGÊNCIA ELEVEN a identificação de usuário e uma senha que permitirão o
Cliente fazer download de conteúdos disponibilizados pela AGÊNCIA ELEVEN em seu sistema,
acessível pelo site http://www.agenciaeleven.com.br;
1.2. Responsabilizar-se pela confidencialidade dos dados de acesso ao sistema da AGÊNCIA
ELEVEN;
1.3. Notificar a AGÊNCIA ELEVEN, imediatamente, caso verifique a utilização não autorizada
dos dados de acesso ao seu sistema ou qualquer outro incidente que afete a segurança do seu acesso;
1.4. Certificar-se de ter finalizado o seu acesso enquanto usuário ao término de cada utilização do
sistema da AGÊNCIA ELEVEN e assegurar-se de que este não possa ser acessado por terceiros
não autorizados, não responsabilizando-se a AGÊNCIA ELEVEN por qualquer perda ou dano
decorrente da inobservância da referida conduta;
1.5. Utilizar os conteúdos acessados no sistema da AGÊNCIA ELEVEN exclusivamente no
formato de mídia descrito na sua ficha cadastral e para o tipo de utilização ali declarada, devendo
ser solicitada por escrito à AGÊNCIA ELEVEN a autorização de uso para fins diversos do
declarado;
1.6. Não reproduzir o conteúdo disponibilizado pela AGÊNCIA ELEVEN, seja em seu canal de
venda ou de divulgação, para fins diversos do jornalístico, ficando expressamente proibida a
reprodução de imagens para fins de publicidade ou promoções sem a autorização prévia e expressa
da AGÊNCIA ELEVEN, a ser solicitada através do e-mail fotografia@agenciaeleven.com.br;
1.7. Utilizar o conteúdo baixado do sistema da AGÊNCIA ELEVEN uma única vez, sendo
considerada reutilização, inclusive, a vinculação do conteúdo previamente utilizado com data ou em
espaço diferente da primeira utilização;
1.8. Não repassar, de forma gratuita ou onerosa, o conteúdo baixado do sistema da AGÊNCIA
ELEVEN a terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, ainda que estas sejam pertencentes ao
grupo econômico de que o Cliente faça parte;
1.9. Indicar o crédito do autor do conteúdo baixado no sistema da AGÊNCIA ELEVEN, através da
indicação “Nome do Fotógrafo/Eleven”, conforme determina o art. 79, § 1° da Lei 9.610/98, não
responsabilizando-se a AGÊNCIA ELEVEN pela omissão total ou parcial do referido crédito;
1.10. Respeitar todos os direitos de propriedade intelectual e industrial, os decorrentes da proteção
de marcas registradas, bem como todos os direitos referentes a terceiros que por ventura estejam, ou
estiveram, relacionados ao conteúdo baixado no sistema da AGÊNCIA ELEVEN.
2. São direitos e deveres do AGÊNCIA ELEVEN:
2.1. Emitir, ao término de cada mês, a fatura/cobrança referente ao conteúdo baixado no referido
período, cujo pagamento deverá ser efetuado via depósito bancário contra apresentação de nota
fiscal em benefício de A11 FOTO E FILMAGEM EIRELI;
2.2. Respeitar a privacidade e a intimidade do Cliente, bem como a confidencialidade das
informações por ele prestadas, não divulgando dados relativos ao seu cadastro e usando as melhores
ferramentas para garantir o armazenamento seguro dos dados por ele fornecidos, cuja utilização é
exclusividade da AGÊNCIA ELEVEN.

