TERMOS DE USO E CONDIÇÕES
O presente Termo de Uso regulamente o acesso e uso do aplicativo Gusttavo
Lima – The Legacy (“App”) da Sony Music Entertainment Brasil Ltda., com sede
à Rua Lauro Muller, 116, 40º andar, salas 4001 a 4003 e 4006, Botafogo, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 22290-160, inscrita no CNPJ sob o nº: 43.203.520/0001-04
(“Sony Music”), desenvolvido unicamente para fins de entretenimento, que irá
disponibilizar acesso a jogos online e conteúdo do artista GUSTTAVO LIMA.
Ao acessar ou usar o App, o usuário declara concordar com estes Termos e
garante ter lido e consentido com o mesmo, incluindo os termos e condições da
Política
de
Privacidade
da
Sony
Music
disponível
em
https://sonymusic.com.br/politica-de-privacidade. Se o Usuário autorizar que um
menor de idade utilize o App, também estará concordando que o menor cumpra
os Termos.
O App permite ao Usuário acesso a jogo relacionado à carreira do artista
GUSTTAVO LIMA, disponível na modalidade gratuita, por dispositivos
conectados à Internet, tais como, mas não se limitando à computadores,
smartphones, tablets, dentre outros.

A. DA DINÂMICA DO APP
1.O App consiste em 01 (um) jogo contendo referências ao artista GUSTAVO
LIMA, onde cada Usuário terá seu respectivo personagem Avatar que terá como
objetivo chegar ao final do jogo com vida.
2. Conforme o Avatar supera os desafios apresentados com vida, poderá
avançar de fase até atingir o objeto final.
3. Ao passo que o usuário avança no jogo, a fase subsequente à superada
apresentará um grau de complexidade mais elevado que a anterior, assim
sucessivamente até que o Avatar alcance o objetivo final.
4. O Usuário poderá adquirir pontos através de missões apresentadas no App
que poderão ser utilizados para fortalecer seu Avatar de forma a ajudá-lo a
superar as fases apresentadas com maior facilidade.
5. Para iniciar o desafio, o usuário deverá acessar o site
https://www.gusttavolimathelegacy.com resgatar o código gerado, ingressar no
App e logar com o código informado no site.
B. DAS CONDIÇÕES PARA ACESSAR O APLICATIVO
1. Entende-se por Usuário todo e qualquer usuário de Internet, de modo que
atendem, integralmente, os termos a seguir destacados:
2. Para acessar o App, o Usuário declara que preenche e aceita os seguintes
requisitos:

a) Ter 10 (dez) anos ou mais, sendo que menores dos 10 (dez) aos 18
(dezoito) anos que necessitem de representação na forma da lei, devem
estar devidamente representados ou assistidos, conforme o caso, por
seus pais ou responsáveis legais, responsabilizando-se integralmente por
este e por seus atos;
b) Ser residente no Brasil (“Território”);
c) Ter acesso à Internet; e
d) Arcar com todos os custos de acesso à Internet.
e) Ter realizado o devido cadastro junto ao App, se assim for solicitado para
acessar ao Conteúdo.
3. 1 Este App é aberto a todas as pessoas físicas, maiores de 10 anos, residentes
e domiciliadas no Brasil.
2.2 Não poderão participar deste PROGRAMA as pessoas jurídicas, as pessoas
físicas menores de 10 anos, pessoas absolutamente incapazes, funcionários da
SONY MUSIC ou de agências de propaganda que atuem diretamente neste
PROGRAMA possuindo informações que os colocam em vantagem de
participação.
NOTA ESPECIAL PARA CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 10 ANOS
POR FAVOR, NÃO SE REGISTRE EM NOSSO SITE, CASO TENHA MENOS
DE 10 ANOS.
NOTA ESPECIAL AOS PAIS
Apesar de proibirmos o registro de crianças com idade inferior a 10 anos, os pais
devem supervisionar as atividades online dos seus filhos menores de idade e
considerar utilizar ferramentas de controle parental disponíveis através de
serviços online e de empresas de software, que ajudam a criar um ambiente
online adequado para as crianças. Estas ferramentas podem igualmente impedir
que as crianças divulguem o seu nome, residência e outros dados pessoais
online, sem a autorização dos pais.
2.3 O Participante é responsável por manter os dados cadastrais atualizados.
2.4 A participação no App não é automática, cabendo unicamente ao interessado
realizar o seu cadastramento e aceitar os termos e condições previstos neste
documento e a política de privacidade também disponibilizada na plataforma.
C. DOS APLICATIVOS E DISPOSITIVOS DE TERCEIROS
1. O uso dos dispositivos e aplicativos de terceiros será regido e estará sujeito a
aos termos e condições e políticas de privacidade dos mesmos. A Sony Music
não se responsabiliza pelo comportamento, recursos, ou conteúdo de qualquer
aplicativo ou dispositivo de terceiros ou por qualquer transação que o Usuário
venha a realizar com o provedor de qualquer um desses aplicativos e

dispositivos. A Sony Music tampouco garante a compatibilidade ou
compatibilidade contínua dos aplicativos e dispositivos de terceiros com o App.

D. DO TRATAMENTO DE DADOS
1. Ao aceitar as condições do presente Termo o Usuário declara ciência das
condições de uso aqui estabelecidas, e dos termos e condições da Política de
Privacidade da Sony Music disponível na plataforma.
2. O Usuário declara ciência, através deste Termo, que a SONY MUSIC, coletará
e tratará dados pessoais relativos aos usuários, tais como acessos, sessões,
taxa de rejeição, duração da sessão, canal de tráfego, origem/mídia, referências,
visualizações de página, tempo médio na página, porcentagem de saída,
eventos, informações demográficas, partidas jogadas e sessões do Aplicativo via
IP para fins de análise de performance e alcance de público. Fica estabelecido
que o IP, no entanto, não identificará pessoalmente o Usuário.
3. O Usuário poderá exercer os seus direitos previstos no artigo 18 da Lei nº
13709/2018,
por
meio
do
envio
de
e-mail
para
gusttavolimathelegacy@gmail.com.
E. PARA QUEM ESTE TERMO PODERÁ SER CEDIDO OU TRANSFERIDO
1. A Sony Music poderá ceder ou transferir este Termo para terceiros, sem
necessidade de notificação prévia, inclusive em caso de fusão, aquisição,
incorporação, reorganização societária e/ou venda de ativos, mantidos os
demais termos e condições deste Termo.
F. ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES DO APLICATIVO
1. O Usuário através deste Termo aceita que todo ou parte do App poderá passar
por problemas de servidor que o tornem temporariamente indisponível e que a
Sony Music, a seu critério e sem notificação prévia, possa cancelar todo ou parte
do App. O Usuário aceita que não tem direito a recursos de qualquer tipo contra
a Sony Music, mesmo que isso provoque a perda de um Game ou a perda de
acesso a todo ou a parte do App.
2. Caso haja alguma restrição e/ou proibição decorrente de disposições
contratuais, legais e/ou judiciais que impeça a disponibilização dos Jogos e/ou
de algum conteúdo, no todo ou em parte, a Sony Music se reserva no direito de
não disponibilizar o Conteúdo impedido, sem que isso importe em
descumprimento do presente Termo.

G. LICENÇA
1. A Sony Music concede ao Usuário uma licença não exclusiva, intransferível e
limitada para utilizar o App, incluindo acessar e visualizar o Conteúdo,
exclusivamente para uso pessoal, sem fins comerciais e desde que

integralmente atendidas as condições previstas neste Termo e concorda, desde
já, que o uso do App não confere ao Usuário qualquer título, participação ou
propriedade em relação ao Conteúdo. O Usuário reconhece que o App tem o fim
específico para uso privado e sem qualquer tipo de cobrança, e concorda, ainda,
em não utilizar qualquer parcela do Conteúdo em exibições públicas, com ou
sem cobrança de ingresso ou qualquer remuneração.
H. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS
1. Cancelamento do Serviço Gratuito. O Usuário poderá cancelar o Serviço
Gratuito a qualquer tempo.
2. Cancelamento por mau uso. A Sony Music se reserva no direito de, a qualquer
tempo, cancelar o acesso do Usuário que:
a) infringir as regras deste Termo,
b) fizer um uso não autorizado do App e/ou dos Conteúdos, e
c) violar leis e regulamentos.
3. Cancelamento por compartilhamento de senha. A Sony Music poderá cancelar
os Serviços do Usuário que compartilhar a senha de acesso, que é pessoal e
intransferível. Além disso, o Usuário será responsável por todos os gastos e
prejuízos decorrentes de eventual utilização dos Seus Dados Autenticação por
terceiros.
I. PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Todo o Conteúdo do App, incluindo, mas não se limitando a, texto, dados,
gráficos, logotipos, ícones de botão, imagens, áudio, videoclipes, links,
downloads digitais, compilações de dados e software são de propriedade,
controlados por e/ou licenciados à Sony Music e protegido por direitos autorais,
e outros direitos de propriedade intelectual. O Conteúdo do App é disponibilizado
exclusivamente para uso pessoal e não comercial do Usuário, e não pode ser,
no todo ou em partes copiado, reproduzido, republicado, modificado, carregado,
postado, transmitido ou distribuído de qualquer forma, incluindo por e-mail e/ou
outros meios eletrônicos, sem o consentimento prévio expresso por escrito da
Sony Music em cada caso.
2. O Usuário não poderá reproduzir, copiar, utilizar, executar, criar trabalhos
derivados, fazer upload, editar, enviar ou distribuir, por qualquer meio que seja,
quaisquer partes dos Conteúdos, marcas, materiais, entre outros, de titularidade
da Sony Music, sem a autorização prévia por escrito da Sony Music.
3. Eventuais materiais disponibilizados pela Sony Music ao Usuário para
download no App serão para uso pessoal e não comercial, desde que o Usuário
mantenha intactos todos e quaisquer direitos autorais e de propriedade
intelectual sobre referidos materiais.
J. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Notificações. Caso qualquer Usuário considere que existam fatos ou
circunstâncias que constituam ilicitude ou violação de quaisquer direitos na
utilização do App e/ou relativamente ao mesmo, deverá enviar uma comunicação
à Sony Music através do e-mail gusttavolimathelegacy@gmail.com. O Usuário
entende e concorda que esse endereço se destina exclusivamente ao envio de
denúncias e notificações apenas, não sendo um canal de contato com a Sony
Music, que não responderá aos e-mails.
2. Aceitação de Termos e Políticas. Ao participar do Game, o Usuário confirma
que concorda integralmente com:
a) este Termo e
b) a Política de Privacidade da Sony Music e autoriza que seus dados sejam
utilizados para as finalidades descritas na Política.
3. Alteração do Termo. A Sony Music poderá alterar o presente Termo, a
qualquer tempo, a seu exclusivo critério, sem necessidade de comunicação
prévia aos Usuários.
4. Se qualquer parte deste Termo for considerada inexequível, inválida ou ilegal,
a parte restante permanecerá em total vigência e efeito.
5. Se a Sony Music deixar de impor alguma cláusula deste Termo, isso não será
considerado uma renúncia ao direito pertinente.
6. Os títulos das cláusulas deste Termo são meramente referenciais e não
deverão ser interpretados de forma a restringir seu alcance e plena
aplicabilidade.
7. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo,
desistindo as Partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha
a ser. Qualquer disputa que surja em virtude do presente Termo será regulada
pela Legislação Brasileira. O Usuário declara ter lido, estar ciente e de pleno
acordo com o conteúdo e condições deste Termo.

