TERMOS E CONDIÇÕES DO WEBSITE ROSETTASTONEBRASIL.COM
ATENÇÃO: Esses termos e condições (“Condições”) se aplicam a todo o conteúdo deste website sob o
nome de domínio www.rosettastonebrasil.com (“Website”) e a qualquer correspondência por e-mail entre
nós e você. Leia cuidadosamente estes termos antes de usar este Website. Usar este Website indica que
você aceita estes termos, independente de comprar ou não qualquer software oferecido por nós. Se não
aceitar estes termos, não use este Website. Este Website e todo o seu conteúdo, incluindo, entre outros,
todos os textos e imagens pertencem e tem seus direitos autorais protegidos pela Rosetta Stone Ltd.
(“Rosetta Stone”).
1. INTRODUÇÃO
É possível acessar todas as áreas deste Website sem registrar seus dados conosco.
Ao acessar qualquer parte deste Website, será considerado que você aceitou totalmente este aviso legal.
Caso não aceite este aviso legal integralmente, você deve sair deste Website imediatamente.
A Rosetta Stone reserva-se o direito, em qualquer ocasião e de tempos a tempos, de forma temporária ou
permanente, total ou parcialmente, de: modificar ou descontinuar o Website com ou sem aviso; limitar a
disponibilidade do Website a qualquer pessoa, área geográfica ou jurisdição que escolhermos; cobrar
taxas referentes ao uso do website; modificar e/ou renunciar quaisquer taxas cobradas em relação ao
Website; e/ou oferecer oportunidades a alguns ou todos os usuários do Website. Você concorda que nós
ou qualquer entidade afiliada não serão responsabilizadas em relação a você ou a qualquer terceiro por
nenhuma modificação, suspensão ou descontinuação do Website, total ou parcialmente, ou de qualquer
serviço, software, conteúdo, submissão, recurso ou produto oferecido através do Website. O uso
continuado do Site após essas alterações indicará sua aceitação dessas alterações. Você deve visitar este
Website de tempos a tempos para verificar o aviso legal então vigente. Determinadas disposições deste
aviso legal podem ser substituídas por avisos legais expressamente designados ou termos localizados em
páginas específicas neste Website.
2. LICENÇA E CONDIÇÕES
A Rosetta Stone lhe concede uma licença limitada para acessar e fazer uso do Website. Como condição
dessa licença, você concorda em:
a) não fazer download nem modificar nenhuma parte do Website, exceto com o consentimento prévio
expresso por escrito da Rosetta Stone;
b) não fazer download nem copiar nenhuma informação de conta para o benefício de nenhum outro
vendedor;
c) não coletar nem fazer nenhum uso das listas de produtos, descrições ou preços;
d) não revender nem fazer nenhum uso comercial deste Website ou seu conteúdo;
e) não reproduzir, duplicar, copiar, vender, revender ou ainda explorar o Website para nenhuma
finalidade comercial sem o consentimento expresso por escrito da Rosetta Stone;
f) não fazer nenhum uso derivativo deste Website ou seu conteúdo;
g) não enquadrar nem utilizar técnicas de enquadramento para incluir nenhuma marca comercial,
logotipo, ou qualquer informação proprietária (inclusive imagens, textos, layout de página ou forma)
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da Rosetta Stone e as empresas de seu grupo sem o consentimento expresso por escrito da Rosetta
Stone;
h) não usar nenhuma meta tags ou qualquer outro “texto oculto” utilizando o nome ou marcas
comerciais da Rosetta Stone sem o consentimento expresso por escrito da Rosetta Stone; e
i)

não reproduzir nem armazenar nenhuma parte deste Website em nenhum outro website nem incluir
nenhuma parte deste Website em qualquer sistema ou serviço de recuperação eletrônica pública ou
privada sem a permissão prévia por escrito da Rosetta Stone.

Os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual em todo o material neste Website
(incluindo, entre outros, texto, fotografias e gráficos) são de propriedade da Rosetta Stone ou suas
licenciadoras. Em caso de violação de qualquer um dos termos deste aviso legal, sua permissão de usar
este Website será encerrada automaticamente. Você também fica informado que a Rosetta Stone
executará de forma agressiva seus direitos de propriedade intelectual na máxima extensão da lei,
incluindo a busca de processo criminal.
Todas as marcas comerciais da Rosetta Stone indicadas no Website são marcas comerciais da Rosetta
Stone ou de suas empresas do grupo nos Estados Unidos e outros países. Sem o consentimento prévio da
Rosetta Stone, você concorda em não exibir nem usar de nenhuma forma as marcas comerciais da Rosetta
Stone.
Quaisquer direitos não outorgados expressamente nesses termos são reservados.
3. ACESSO AO SERVIÇO
Embora a Rosetta Stone tente garantir que este Website esteja normalmente disponível 24 horas por dia, a
Rosetta Stone não será responsável se, por qualquer motivo, este Website ficar indisponível em qualquer
ocasião ou por qualquer período.
O acesso a este Website pode ser suspenso temporariamente e sem aviso no caso de falha do sistema,
manutenção ou reparo ou por motivos fora do controle da Rosetta Stone.
4. MATERIAL E CONDUTA DO VISITANTE
Exceto as informações pessoalmente identificáveis, que são cobertas na Política de Privacidade, qualquer
material que você transmitir ou publicar neste Website será considerado não confidencial e não
proprietário. A Rosetta Stone não terá nenhuma obrigação em relação a esse material. A Rosetta Stone e
seus nomeados serão livres para copiar, divulgar, distribuir, incorporar e ainda usar esses materiais e
todos os dados, imagens, sons, texto e outras coisas integradas neles para todo e qualquer fim comercial
ou não comercial.
Você está proibido de publicar ou transmitir para/de este Website qualquer material:
a) que seja ameaçador, difamatório, obsceno, indecente, sedicioso, ofensivo, pornográfico, abusivo,
capaz de incitar ódio racial, discriminatório, intimidador, escandaloso, inflamatório, blasfematório,
em violação de confiança, em violação de privacidade ou que possa causar aborrecimento ou
transtorno; ou
b) em relação ao qual você não obteve todas as licenças e/ou aprovações necessárias; ou

c) que constitui ou incentiva conduta que seria considerada como um ato criminal, originar
responsabilidade civil, ou ainda ser contrário à lei ou infringir os direitos de qualquer terceiro, em
qualquer país do mundo; ou
d) que for tecnicamente prejudicial (incluindo, entre outros, vírus de computador, bombas lógicas,
cavalos de Tróia, worms, componentes nocivos, dados corrompidos ou outro software malicioso ou
dados nocivos).
Você não pode usar incorretamente o Website (incluindo, entre outros, hackear; usar robôs, spiders, data
mining ou ferramentas similares de coleta de dados; e submissão automatizada de dados);
A Rosetta Stone cooperará totalmente com quaisquer autoridades de execução da lei ou ordem de tribunal
que solicitarem ou instruírem a Rosetta Stone a revelar a identidade ou localizar qualquer pessoa que
publicar material em violação do parágrafo 4(b) ou parágrafo 4(c).
5. LINKS PARA/DE OUTROS WEBSITES
Os links para websites de terceiros neste Website são fornecidos exclusivamente para sua conveniência.
Se usar esses links, você sairá deste Website. A Rosetta Stone não revisou todos esses websites de
terceiros e não controla e não é responsável por esses websites ou seu conteúdo ou disponibilidade. A
Rosetta Stone, portanto, não endossa nem faz nenhuma declaração sobre eles, ou qualquer material lá
encontrado, ou quaisquer resultados que possam ser obtidos pelo seu uso. Se decidir acessar quaisquer
websites de terceiros com links a este Website, você o fará totalmente por sua própria conta e risco.
Se desejar criar um link a este Website, você só poderá fazê-lo se fizer o link, mas não replicar, à página
inicial deste Website, e sujeito às seguintes condições:
a) você não removerá, distorcerá nem de outro modo alterará a dimensão ou aparência do logotipo
Rosetta Stone;
b) você não criará um quadro ou qualquer outro ambiente de navegador ou borda em torno deste
Website;
c)

você não deixará subentendido, de nenhuma forma, que a Rosetta Stone está endossando quaisquer
produtos ou serviços que não sejam os de sua propriedade;

d) você não descreverá enganosamente seu relacionamento com a Rosetta Stone, nem apresentará
nenhuma outra informação falsa sobre a Rosetta Stone;
e) você não usará de outro modo nenhuma marca comercial da Rosetta Stone exibida neste Website sem
a permissão prévia por escrito da Rosetta Stone;
f) você não criará um link de um website que não seja de sua propriedade; e
g) seu website não terá conteúdo que seja desagradável, ofensivo ou controverso, viole quaisquer
direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de qualquer outra pessoa ou que ainda não
cumpra todas as leis e regulamentos aplicáveis.

h) A Rosetta Stone reserva-se expressamente o direito de revogar a licença outorgada na Seção
2 por violação desses termos e tomar qualquer medida que considerar adequada.
Você indenizará integralmente a Rosetta Stone por qualquer prejuízo ou dano sofrido pela Rosetta Stone
ou qualquer uma de suas empresas do grupo por violação do parágrafo 5(b).

6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Embora a Rosetta Stone tente garantir que as informações neste Website são corretas, a Rosetta Stone não
garante a precisão e integralidade do material neste Website. A Rosetta Stone poderá fazer alterações ao
material neste Website, ou aos produtos e preços nele descritos, em qualquer ocasião sem aviso. O
material neste Website pode estar desatualizado, e a Rosetta Stone não faz nenhum compromisso para
atualizar esse material.
O material neste Website é fornecido “no estado” e “conforme disponível”, sem nenhuma condição,
garantia ou outros termos de qualquer tipo. Da mesma forma, no máximo permitido por lei, a Rosetta
Stone lhe fornece este Website baseada em que a Rosetta Stone exclui todas as declarações, garantias
(sejam expressas ou implícitas), condições e outros termos (incluindo, entre outras, garantias implícitas de
comerciabilidade, adequação para uma finalidade específica, não violação e o uso de cuidado e habilidade
razoável) que, se não fosse por este aviso legal, poderia ter efeito em relação a este Website.
7. RESPONSABILIDADE
A Rosetta Stone, qualquer outra parte (esteja envolvida ou não na criação, produção, manutenção ou
entrega deste Website), e qualquer empresa afiliada da Rosetta Stone e os administradores, diretores,
funcionários, acionistas ou agentes de qualquer uma delas, se isentam de quaisquer responsabilidades por
qualquer quantia ou tipo de prejuízo ou danos que possam ser causados a você ou a um terceiro
(incluindo, entre outros, quaisquer prejuízos ou danos diretos, indiretos, especiais, punitivos, exemplares
ou conseqüentes, ou qualquer perda de renda, lucro cessante, fundo de comércio, dados, contratos, uso de
dinheiro, ou perdas ou danos resultantes ou referentes, em qualquer forma, à interrupção de negócios, e
seja em delito [incluindo, entre outros, negligência], contrato ou de outro modo) em relação a este
Website, em qualquer forma ou em relação ao uso, incapacidade de usar ou aos resultados do uso deste
Website, quaisquer websites ligados a este Website ou o material nesses websites, incluindo, entre outros,
prejuízos ou danos devidos a vírus que possam infectar seu computador, software, dados ou outros bens
por conta de seu acesso, uso, ou navegação por este Website ou seu download de qualquer material deste
Website ou quaisquer websites ligados a este Website.
Se o seu uso de material neste Website resultar na necessidade de serviço, reparo ou correção de
equipamento, software ou dados, você assumirá todos os seus custos.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Lei Aplicável e Jurisdição. Este aviso legal será regido e interpretado de acordo com as leis da
Comunidade da Virgínia. Qualquer disputa resultante ou referente a este aviso legal estará sujeita à
jurisdição exclusiva dos tribunais da Comunidade da Virgínia ou do Tribunal Distrital dos EUA do
Distrito Ocidental da Virgínia.
b) Totalidade do Acordo. As Condições constituem a totalidade do acordo entre você e a Rosetta Stone e
regerão o seu uso do Website, substituindo quaisquer acordos anteriores entre você e a Rosetta Stone
em relação ao Website. Você estará sujeito aos termos e condições adicionais que serão aplicáveis
quando você usar ou comprar serviços e produtos da Rosetta Stone.
c) Renúncia e Independência dos Termos. A falha da Rosetta Stone em exercer ou executar qualquer
direito ou disposição das Condições não constituirá renúncia desse direito ou disposição. Se qualquer
disposição das Condições for considerada inválida por um tribunal de jurisdição competente, as partes

contudo concordarão que o tribunal deve se esforçar para dar efeito às intenções das partes, conforme
refletida na disposição, e as outras disposições das Condições permanecerão em pleno vigor e efeito.
d) Prescrição. Você concorda que independente de qualquer estatuto ou lei em sentido contrário,
qualquer reivindicação ou causa de ação resultante ou relacionada às Condições deve ser registrada
dentro de 1 (um) ano após surgir essa reivindicação ou causa de ação ou prescreverá para sempre.
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