Termo de Licença de Conteúdo Visual para Previews e Layouts
O presente contrato é celebrado entre EASYPIX COMÉRCIO E PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS
LTDA. - ME, doravante denominada “Easypix Brasil” e seu cliente, doravante denominado
“Licenciado”, e aplica-se a todas as licenças emitidas através da web e de seus representantes locais
de vendas, relativas ao fornecimento de materiais licenciados via on-line, em formato digital.
AO BAIXAR QUALQUER IMAGEM DO SITE www.easypix.com.br O LICENCIADO DECLARA TER
LIDO, CONCORDADO E ACEITADO OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO. Os
direitos aqui não previstos expressamente são reservados à Easypix Brasil.

1. Da Concessão de licença
1.1

A Easypix Brasil concede ao Licenciado, por um período de trinta (30) dias, um direito não
exclusivo, sem possibilidade de sublicenciar, transferir ou ceder, de utilização do conteúdo
visual selecionado para visualização e criação de layouts preliminares e previews, assim como
todas as derivações ou cópias (denominados como "Material Licenciado"), no seu computador
pessoal.

1.2

O Material Licenciado só pode ser utilizado em materiais para fins pessoais e não comerciais,
testes, amostras, visualização, previews, incluindo layouts. Qualquer outro uso do Material
Licenciado deve ser previamente autorizado pela Easypix Brasil.

2. Das Restrições
2.1

O Material Licenciado não pode ser utilizado em materiais finais distribuídos na sua empresa
ou fora da sua empresa ou ao público, incluindo, mas não se limitando a estes, materiais para
fins publicitários, promocionais, uso editorial, aplicações comerciais das imagens/vídeos ou em
qualquer sistema on-line ou de distribuição eletrônica (com exceção dos layouts que podem ser
transmitidos de forma digital ou eletrônica aos seus clientes, para avaliação) e não pode ser
distribuído, sublicenciado, vendido, publicado ou disponibilizado para utilização ou distribuição
separada ou individualmente, nem concedidos seus direitos.

2.2

É apenas permitido fazer uma cópia do Material Licenciado para fins de segurança, que só
poderá ser utilizada se o Material Licenciado original apresentar vícios, for destruído ou
irremediavelmente perdido. Com exceção dos casos específicos estabelecidos no presente
Contrato, o Material Licenciado não pode ser partilhado ou copiado, por exemplo, mediante a
sua inclusão numa biblioteca de armazenamento de imagens/vídeos, configuração de rede ou
outro sistema semelhante.

2.3

A utilização difamatória, pornográfica, abusiva ou de qualquer outra forma ilegal, do Material
Licenciado é estritamente proibida. Se o Material Licenciado que apresente uma pessoa é
utilizado (i) de forma que implique a conexão com, ou a, recomendação ou utilização de um

produto ou serviço por esse modelo; ou (ii) relacionado com um tema que possa ser
considerado negativo ou controverso, deverá apresentar uma declaração afirmando que essa
pessoa é um modelo que está sendo apenas utilizado para fins ilustrativos.
3. Das Garantias
A Easypix Brasil garante que a cópia digital do Material Licenciado no formato em que foi
descarregado não apresenta vícios, pelo prazo de 30 dias a contar da data de entrega. O único
e exclusivo recurso pelo descumprimento da garantia acima referida é a substituição da cópia
digital do Material Licenciado. A EASYPIX BRASIL NÃO CONCEDE OUTRAS GARANTIAS,
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, REFERENTES AO MATERIAL LICENCIADO, INCLUINDO,
MAS NÃO SE LIMITANDO A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE UTILIZAÇÃO
COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A DETERMINADOS FINS. A EASYPIX BRASIL E SEUS
PARCEIROS NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS PERANTE O LICENCIADO OU QUALQUER
OUTRA PESSOA OU EMPRESA, POR DANOS MORAIS OU MATERIAIS, LUCROS
CESSANTES

OU

DANOS

EMERGENTES,

OU

QUAISQUER

OUTROS

DANOS

DECORRENTES DA PRESENTE LICENÇA OU DE QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO.
4. Disposições Gerais
4.1

Todos os direitos ao Material Licenciado são detidos pela Easypix Brasil e/ou pelos seus
parceiros de conteúdo visual (fornecedores), estando protegidos pela legislação de direitos
autorais brasileira e demais legislações aplicáveis; de modo que qualquer utilização indevida
do conteúdo visual (imagens, vídeos e afins) constituirá violação aos direitos autorais e
conferirá à Easypix Brasil o direito de exercitar todos os direitos e medidas judiciais cabíveis.

4.2

Qualquer outro uso de material gráfico deve ser previamente autorizado pela Easypix Brasil.

4.3 A Easypix Brasil e os seus parceiros de conteúdo visual (fornecedores) são titulares de todos os
direitos não concedidos de forma expressa através do presente Contrato. A licença contida no
presente Contrato cessará automaticamente, sem aviso prévio da Easypix Brasil, quando
terminado o prazo de 30 dias da licença de conteúdo visual para aplicação em previews ou
layout ou, antes desse prazo, caso haja descumprimento de qualquer das cláusulas do
presente Contrato.
4.4

Expirado o prazo da licença, o Licenciado deverá cessar a utilização do Material Licenciado e
inutilizá-lo, inclusive eventuais cópias.

Caso haja dúvidas quanto aos seus direitos de utilização ou pretender utilizar o Material
Licenciado de uma forma que não está prevista ou que não seja permitida pelo presente
Contrato (por exemplo: utilização como parte de anúncio publicitário ou produto), entre em
contato com a Easypix Brasil através do número de telefone (11) 2385.7600 ou pelo e-mail
atendimento@easypix.com.br ou info@easypix.com.br.
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