TERMOS E CONDIÇÕES VINCULANTES
Estes Termos e Condições se aplicam a sites e serviços interativos (doravante individualmente um “Serviço” e
coletivamente os “Serviços”) pertencentes ou operados pela WOLF ANTI CHEAT (doravante a “Empresa” ou
“WAC”) e suas subsidiárias e afiliadas. Ao se registrar para uma conta e / ou se tornar um membro para participar
de qualquer jogo ou torneio oferecido em anticheats.com.br e / ou qualquer um de seus subdomínios
(doravante o "Site"), você confirma que conhece e concorda em se comprometer com o então versão mais atual
destes T&C, que pode ser acessada a partir do Site. A WAC pode modificar estes T&C a qualquer momento, sem
aviso prévio. Você é responsável por revisar estes T&C periodicamente para quaisquer modificações. Seu uso
continuado do Site após tais modificações significa sua aceitação dessas modificações. Termos adicionais podem
ser aplicados ao uso de qualquer Serviço, incluindo regras do concurso e elegibilidade. Iremos fornecer esses
termos a você ou publicá-los nas páginas do site a que se aplicam; eles são incorporados por referência a estes
T&C. Se houver um conflito entre estes T&C e quaisquer termos adicionais que se apliquem a um Serviço
específico, os termos adicionais prevalecerão. Os títulos das seções usados nestes Termos são meramente para
conveniência e não trazem consigo nenhum efeito legal ou contratual.
Conforme estabelecido em mais detalhes abaixo, a WAC SE RESERVA O DIREITO DE SUSPENDER E / OU FECHAR
IMEDIATAMENTE A CONTA DE QUALQUER MEMBRO QUE VIOLAR OU QUEM A WAC ACREDITA
RAZOAVELMENTE QUE PODE ESTAR OU ESTARÁ VIOLANDO ESTES TERMOS E CONDIÇÕES DE SERVIÇO, A
QUALQUER MOMENTO SEM PERCEBER. Observe que se a conta de um membro for encerrada devido a uma
violação dos T&C, a WAC se reserva o direito de determinar como o saldo da conta do membro será distribuído.
Se qualquer disposição destes termos e condições for considerada inválida por qualquer tribunal de jurisdição
competente, a invalidade dessa disposição não afetará a validade das disposições restantes, que continuarão a
ter pleno vigor e efeito. Nenhuma outra pessoa além das partes destes termos e condições tem a intenção de
se beneficiar deles de acordo com a Lei de Contratos (Direitos de Terceiros) de 1999.
Este site é de propriedade da WOLF ANTI CHEAT (doravante "Empresa" ou "WAC"), uma empresa registrada em
Santa Catarina e no País do Brasil (Número da empresa 39.382.724/0001-82), com sede na Rua Laura Rebello,
807 – Itajaí, Santa Catarina (Brasil).
Estes Termos e Condições foram atualizados pela última vez e entraram em vigor em 22 de novembro de 2021.

LEI APLICÁVEL E DISPUTAS
Estes termos e condições serão regidos e interpretados de acordo com a lei brasileira. Os litígios que surjam em
relação a estes termos e condições estarão sujeitos à jurisdição exclusiva dos tribunais brasileiros onde a
reclamação for apresentada por você, exceto quando você tiver direitos legais para entrar com qualquer
reclamação em relação a tal disputa em qualquer outra jurisdição. No entanto, reservamos o direito de intentar
uma ação contra você por qualquer violação real ou ameaçada destes termos e condições em seu país de
residência, registro ou empresa ou qualquer outro país relevante. Ao se registrar para uma conta e / ou
participar de qualquer desafio ou torneio oferecido no Site, você concorda que qualquer disputa que não possa
ser resolvida entre as partes será resolvida individualmente, sem recurso a qualquer forma de ação coletiva.

Não fazemos nenhuma declaração de que este Site é operado de acordo com as leis ou regulamentos de, ou
governado por, outras nações. Ao utilizar os Serviços e participar das atividades do Site, você atesta que atende
aos requisitos de idade e outros requisitos de elegibilidade para essa atividade no Site e nos Serviços, conforme
estabelecido nos T&C. Se você não atender aos requisitos de idade e outros requisitos de elegibilidade,
interrompa o uso do Site e dos Serviços imediatamente.
Se qualquer disposição destes Termos for, por qualquer motivo, inválida e / ou inexequível, conforme
determinado em um Tribunal apropriado de jurisdição adequada, as disposições restantes continuarão a ser
válidas e executáveis em toda a extensão permitida por lei. O usuário concorda em substituir uma disposição
inválida e / ou inexequível por uma disposição válida e / ou executável que mais se aproxime da intenção e efeito
econômico da disposição inválida e / ou inexequível e deve ser interpretada da forma mais favorável, quando
possível, em benefício de Empresa.

SEPARABILIDADE
Se qualquer parte dos Termos e Condições for considerada nula ou inexequível, essa disposição será considerada
separável dos Termos e Condições e não afetará a validade e aplicabilidade das disposições restantes.

ELEGIBILIDADE DE REGISTRO
O registro de uma conta é nulo onde for proibido. Este site é destinado exclusivamente a usuários com 13 anos
de idade ou mais. Qualquer registro, uso ou acesso ao Site por qualquer pessoa com menos de 13 anos não é
autorizado, não tem licença e viola estes Termos e Condições. Ao usar qualquer um dos Serviços ou o Site, você
declara e garante que tem 13 anos ou mais e que concorda e cumpre todos os termos e condições deste Acordo
e, se tiver entre 13 e 18 anos, você cumpra as restrições de idade e / ou diretrizes relacionadas ao jogo no país
em que você reside.

ELEGIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO
Para se registrar e / ou participar de quaisquer competições no Site, um indivíduo deve:
1.

ser pessoa física, pelo menos, 13 anos de idade, e que teve o endereço de e-mail que lhe foi atribuído
confirmado conforme consta no formulário de registro de conta;

2.

estar fisicamente localizado em um Território em que a participação nas competições que você
selecionar no site seja irrestrita por lei;

3.

em todos os momentos, cumpra estes T&C.

Ao usar ou acessar o Site, você declara e garante que tem o direito, autoridade e capacidade para celebrar este
acordo para cumprir todos os Termos e Condições e, se um indivíduo tiver entre 13 e 18 anos, ele / ela obteve
o consentimento de seu tutor para se registrar e / ou participar de quaisquer competições neste Site.

PROVA DE ELEGIBILIDADE
A WAC pode, a qualquer momento, exigir que qualquer membro forneça prova de elegibilidade para participar,
a fim de continuar a permitir o acesso de tal membro ao Site, e cada membro reconhece e aceita esta condição
de sua participação como uma medida razoável para garantir a segurança do Local. Além disso, cada membro
deverá fornecer identificação adequada e prova de elegibilidade antes de receber um prêmio ou do
processamento pela WAC de qualquer solicitação de prêmio. Os participantes podem, a seu critério, préregistrar sua identificação a qualquer momento antes de enviar uma solicitação de prêmio. O NÃO

FORNECIMENTO DE PROVAS DE IDENTIFICAÇÃO E / OU ELEGIBILIDADE SATISFATÓRIA À WAC, A SEU ÚNICO E
ABSOLUTO DISCRETO, DEVERÁ RESULTAR NA SUSPENSÃO E / OU RESCISÃO DA CONTA DO MEMBRO.

INFORMAÇÃO NECESSÁRIA
No momento do registro e / ou durante o processamento de atualizações de conta, você deve fornecer as
seguintes informações:
•
•
•
•

Um pseudônimo que será seu nome de usuário
Uma senha
Seu endereço de e-mail
Suas informações relacionadas ao jogo, como apelidos, cartão de crédito ou outras informações de
pagamento

As informações fornecidas devem ser uma representação verdadeira de suas credenciais. Se a WAC determinar
que você está se registrando com informações propositalmente incorretas, a WAC reserva-se o direito de
encerrar sua conta. A WAC também se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de alterar e / ou suspender /
encerrar nomes de usuário ofensivos.

EXATIDÃO DA INFORMAÇÃO
Em consideração ao seu uso do Site, você concorda em
a)

fornecer informações precisas, atuais e completas sobre você, conforme solicitado por quaisquer
formulários de registro no Site (“Dados de Registro”);
b) manter a segurança de sua senha e identificação;
c) manter e atualizar prontamente os Dados de Registro e quaisquer outras informações que você
fornecer à WAC, para mantê-los precisos, atualizados e completos;
d) ser totalmente responsável por todo o uso de sua conta e por quaisquer ações que ocorram usando
sua conta.
Enviar conscientemente informações incompletas ou imprecisas, ou deixar de atualizar e manter
informações atuais, completas e precisas, pode resultar, sem limitação, no encerramento imediato de sua
conta.

LEIS LOCAIS
Você está sujeito a todas as leis da província, estado e / ou país em que reside e de onde acessa os Serviços,
sendo o único responsável por obedecer a essas leis. Você concorda que a WAC não é e não pode ser
responsabilizada se as leis aplicáveis a você restringirem ou proibirem sua participação. Não garantimos que os
materiais, serviços ou informações à venda no site sejam apropriados ou estejam disponíveis para uso fora do
Brasil. É proibido acessar o site a partir de territórios onde seu conteúdo seja ilegal ou ilícito. Se você acessar
este site de locais fora do Brasil, o fará por sua própria conta e risco e será responsável pelo cumprimento das
leis locais.
A WAC reserva-se o direito de monitorar o local de onde você acessa o Site e de bloquear o acesso de qualquer
jurisdição em que a participação seja ilegal ou restrita.

LIMITAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Você pode abrir apenas uma conta por pessoa para participar das atividades oferecidas no Site. O Site reservase o direito de monitorar todas as atividades no Site, incluindo, sem limitação, qualquer esforço para estabelecer
várias contas; caso o Site descubra que você abriu mais de uma conta por pessoa, todas as contas adicionais
serão fechadas sem aviso prévio e a violação contínua resultará no encerramento de todas e quaisquer contas. O
Site também se reserva o direito de negar o acesso a qualquer pessoa, incluindo, mas não se limitando a, os
jogadores que usam servidores proxy e / ou endereços de IP residentes em certas áreas geográficas. O Site
também se reserva o direito de encerrar e bloquear, sem aviso prévio, qualquer conta que tenha sido usada em
um computador que tenha sido anteriormente usado para violar estes Termos e Condições.

CONTAS PARA USO INDIVIDUAL APENAS
Você, como titular de sua conta, é o único responsável por todas as obrigações e, assumindo o cumprimento
destes T&C, tem direito a todos os benefícios decorrentes deles. Você não pode permitir que outra pessoa
acesse sua conta, acesse o Site, aceite quaisquer ganhos ou participe de qualquer torneio usando as informações
de sua conta. Sua conta não é transferível para outra pessoa. Todas as atividades realizadas sob a conta de um
membro serão consideradas como tendo sido realizadas por esse membro.

VIOLAÇÃO DOS T&C E RESPONSABILIDADE ABUSIVA
Qualquer membro que apresentar comportamento que pode ser interpretado como o uso de métodos injustos
no Site, incluindo, mas não se limitando a, a abertura e / ou uso de várias contas, o uso de software ou hardware
não autorizado ou alterado para auxiliar o jogo, intencionalmente ruim para jogar em certos jogos a fim de obter
uma vantagem competitiva mais ampla (ou seja, "sandbagging"), assédio de outros participantes, publicação de
material questionável, qualquer violação destes T&C, ou qualquer violação ou tentativa de violação da segurança
de sua conta ou do Site (coletivamente, "Abuso"), estará sujeito a sanção imediata (conforme determinado pela
WAC a seu exclusivo critério), até e incluindo o encerramento da conta e bloqueio do acesso ao Site e, no caso
de qualquer outra atividade ilegal, divulgação ao autoridades policiais apropriadas, e ação legal a critério
exclusivo da WAC.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Site não divulgará intencionalmente quaisquer informações de identificação pessoal sobre você (incluindo
informações enviadas no formulário de inscrição, seu número de segurança social, seu endereço de e-mail,
informações obtidas pelo Site a partir de cookies e informações sobre seu endereço IP) a terceiros sem o seu
consentimento, exceto quando o Site, de boa-fé, acreditar que tal divulgação seja necessária para cumprir a lei
ou outras disposições contratuais do Site ou para fazer cumprir os Termos e Condições ou outras regras do
Site. A sua aceitação de qualquer prêmio do site constitui consentimento para a divulgação do site de
informações pessoais. O Site se reserva o direito de coletar informações demográficas gerais e outras
informações de mercado que não o identifiquem pessoalmente a qualquer pessoa sem consentimento
adicional. A WAC utiliza e-mails para "informá-lo sobre atividades dentro da plataforma", eventos e mudanças
de política. Você tem a opção de ativar ou desativar o recebimento de qualquer um ou todos esses tipos de email a qualquer momento, selecionando-o nas configurações suspensas da sua conta ou entrando em contato
com support@anticheats.com.br . A WAC utiliza cookies direcionados para fins de marketing, promoções e
publicidade. Os novos usuários optam automaticamente por não receber cookies, exceto os cookies
estritamente necessários. Você sempre tem a opção de ativar ou desativar os cookies. Consulte nossa Política
de Privacidade para obter mais informações sobre como protegemos suas informações pessoais.

ATIVIDADES PROMOCIONAIS

Ao se registrar para uma conta, você concorda que o Site pode exibir seu nome de usuário, dados e estatísticas
de jogo, registros de torneios e qualquer outra informação relacionada à sua atividade de jogo. Ao registrar uma
conta e / ou aceitar qualquer prêmio do Site, você concorda em permitir que o Site imprima, publique, transmita
e use, mundialmente, em qualquer mídia e a qualquer momento, seu nome, imagem, voz, imagem e / ou
informações biográficas para fins promocionais, de marketing ou relacionados sem remuneração adicional.

EXPERIÊNCIA DE CONTEÚDO
Em qualquer parte do Serviço WAC, o Conteúdo que você acessa, incluindo sua seleção e colocação, pode ser
influenciado por considerações comerciais, incluindo acordos da WAC com terceiros.
Algum Conteúdo licenciado por, fornecido para, criado por, ou de outra forma disponibilizado pela WAC (por
exemplo, vídeos, postagens ou imagens) pode incorporar publicidade, e a WAC não é responsável por tal
publicidade.
CONTEÚDO POSTADO PELO USUÁRIO EM SEU SITE
Você é o único responsável pelas fotos, perfis (incluindo seu nome, imagem e semelhança), mensagens, notas,
texto, informações, música, vídeo, anúncios, listagens e outro conteúdo que você carrega, publica ou exibe
(doravante, “postar”) no ou por meio do Serviço ou do Site, ou transmitir ou compartilhar com outros usuários
(coletivamente, o “Conteúdo do Usuário”). Você não pode postar, transmitir ou compartilhar Conteúdo do
Usuário no Site ou Serviço que você não criou ou que não tem permissão para postar. Você compreende e
concorda que a WAC pode, mas não é obrigada a, revisar o Site e pode excluir ou remover (sem aviso prévio)
qualquer Conteúdo do Site ou Conteúdo do Usuário a seu exclusivo critério, por qualquer motivo ou sem motivo,
incluindo Conteúdo do Usuário que não o único julgamento da Empresa viola este Acordo, ou que pode ser
ofensivo, ilegal, ou que possa violar os direitos, prejudicar ou ameaçar a segurança dos usuários ou de
terceiros. Você é o único responsável, às suas próprias custas e despesas, por criar cópias de backup e substituir
qualquer Conteúdo do Usuário que publicar ou armazenar no Site ou fornecer ao WAC. Quando você publica
Conteúdo do Usuário no Site, você nos autoriza e nos orienta a fazer as cópias que considerarmos necessárias
para facilitar a publicação e armazenamento do Conteúdo do Usuário no Site. Ao postar Conteúdo do Usuário
em qualquer parte do Site, você concede automaticamente, e declara e garante que tem o direito de conceder
à WAC uma licença irrevogável, perpétua, não exclusiva, transferível, totalmente paga e mundial (com o direito
para sublicenciar) para usar, copiar, executar publicamente, exibir publicamente, reformatar, traduzir, extrair
(no todo ou em parte) e distribuir tal Conteúdo do Usuário para qualquer finalidade, comercial, publicidade ou
de outra forma, em ou em conexão com o Site ou sua promoção, para preparar trabalhos derivados de, ou
incorporar em outros trabalhos, tal Conteúdo do Usuário, e para conceder e autorizar sublicenças dos
anteriores. Você pode remover seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer momento. Se você optar por
remover o seu Conteúdo do usuário, a licença concedida acima expirará automaticamente, no entanto, você
reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas do seu Conteúdo do usuário. A WAC não declara
qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos direitos
concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e quaisquer
direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do usuário. no
ou em conexão com o Site ou sua promoção, para preparar trabalhos derivados de, ou incorporar em outros
trabalhos, tal Conteúdo do Usuário, e para conceder e autorizar sublicenças dos anteriores. Você pode remover
seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer momento. Se você optar por remover o seu Conteúdo do usuário,
a licença concedida acima expirará automaticamente, no entanto, você reconhece que a Empresa pode reter
cópias arquivadas do seu Conteúdo do usuário. A WAC não declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo
do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a
propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros
direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do usuário. no ou em conexão com o Site ou sua promoção,
para preparar trabalhos derivados de, ou incorporar em outros trabalhos, tal Conteúdo do Usuário, e para
conceder e autorizar sublicenças dos anteriores. Você pode remover seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer
momento. Se você optar por remover o seu Conteúdo do usuário, a licença concedida acima expirará

automaticamente, no entanto, você reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas do seu Conteúdo
do usuário. A WAC não declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós
e você, sujeito aos direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu
Conteúdo do usuário e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade
associados ao seu Conteúdo do usuário. e conceder e autorizar sublicenças das anteriores. Você pode remover
seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer momento. Se você optar por remover o seu Conteúdo do usuário,
a licença concedida acima expirará automaticamente, no entanto, você reconhece que a Empresa pode reter
cópias arquivadas do seu Conteúdo do usuário. A WAC não declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo
do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a
propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros
direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do usuário. e conceder e autorizar sublicenças das
anteriores. Você pode remover seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer momento. Se você optar por
remover o seu Conteúdo do usuário, a licença concedida acima expirará automaticamente, no entanto, você
reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas do seu Conteúdo do usuário. A WAC não declara
qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos direitos
concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e quaisquer
direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do usuário. no
entanto, você reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas de seu Conteúdo do Usuário. A WAC não
declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos
direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e
quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do
usuário. no entanto, você reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas de seu Conteúdo do Usuário. A
WAC não declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito
aos direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário
e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo
do usuário.

PROCESSADORES DE PAGAMENTO DE TERCEIROS
Você é o único responsável pelas fotos, perfis (incluindo seu nome, imagem e semelhança), mensagens, notas,
texto, informações, música, vídeo, anúncios, listagens e outro conteúdo que você carrega, publica ou exibe
(doravante, “postar”) no ou por meio do Serviço ou do Site, ou transmitir ou compartilhar com outros usuários
(coletivamente, o “Conteúdo do Usuário”). Você não pode postar, transmitir ou compartilhar Conteúdo do
Usuário no Site ou Serviço que você não criou ou que não tem permissão para postar. Você compreende e
concorda que a WAC pode, mas não é obrigada a, revisar o Site e pode excluir ou remover (sem aviso prévio)
qualquer Conteúdo do Site ou Conteúdo do Usuário a seu exclusivo critério, por qualquer motivo ou sem motivo,
incluindo Conteúdo do Usuário que não o único julgamento da Empresa viola este Acordo, ou que pode ser
ofensivo, ilegal, ou que possa violar os direitos, prejudicar ou ameaçar a segurança dos usuários ou de
terceiros. Você é o único responsável, às suas próprias custas e despesas, por criar cópias de backup e substituir
qualquer Conteúdo do Usuário que publicar ou armazenar no Site ou fornecer ao WAC. Quando você publica
Conteúdo do Usuário no Site, você nos autoriza e nos orienta a fazer as cópias que considerarmos necessárias
para facilitar a publicação e armazenamento do Conteúdo do Usuário no Site. Ao postar Conteúdo do Usuário
em qualquer parte do Site, você concede automaticamente, e declara e garante que tem o direito de conceder
à WAC uma licença irrevogável, perpétua, não exclusiva, transferível, totalmente paga e mundial (com o direito
para sublicenciar) para usar, copiar, executar publicamente, exibir publicamente, reformatar, traduzir, extrair
(no todo ou em parte) e distribuir tal Conteúdo do Usuário para qualquer finalidade, comercial, publicidade ou
de outra forma, em ou em conexão com o Site ou sua promoção, para preparar trabalhos derivados de, ou
incorporar em outros trabalhos, tal Conteúdo do Usuário, e para conceder e autorizar sublicenças dos
anteriores. Você pode remover seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer momento. Se você optar por
remover o seu Conteúdo do usuário, a licença concedida acima expirará automaticamente, no entanto, você
reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas do seu Conteúdo do usuário. A WAC não declara
qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos direitos

concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e quaisquer
direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do usuário. no
ou em conexão com o Site ou sua promoção, para preparar trabalhos derivados de, ou incorporar em outros
trabalhos, tal Conteúdo do Usuário, e para conceder e autorizar sublicenças dos anteriores. Você pode remover
seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer momento. Se você optar por remover o seu Conteúdo do usuário,
a licença concedida acima expirará automaticamente, no entanto, você reconhece que a Empresa pode reter
cópias arquivadas do seu Conteúdo do usuário. A WAC não declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo
do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a
propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros
direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do usuário. no ou em conexão com o Site ou sua promoção,
para preparar trabalhos derivados de, ou incorporar em outros trabalhos, tal Conteúdo do Usuário, e para
conceder e autorizar sublicenças dos anteriores. Você pode remover seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer
momento. Se você optar por remover o seu Conteúdo do usuário, a licença concedida acima expirará
automaticamente, no entanto, você reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas do seu Conteúdo
do usuário. A WAC não declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós
e você, sujeito aos direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu
Conteúdo do usuário e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade
associados ao seu Conteúdo do usuário. e conceder e autorizar sublicenças das anteriores. Você pode remover
seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer momento. Se você optar por remover o seu Conteúdo do usuário,
a licença concedida acima expirará automaticamente, no entanto, você reconhece que a Empresa pode reter
cópias arquivadas do seu Conteúdo do usuário. A WAC não declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo
do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a
propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros
direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do usuário. e conceder e autorizar sublicenças das
anteriores. Você pode remover seu Conteúdo do Usuário do Site a qualquer momento. Se você optar por
remover o seu Conteúdo do usuário, a licença concedida acima expirará automaticamente, no entanto, você
reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas do seu Conteúdo do usuário. A WAC não declara
qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos direitos
concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e quaisquer
direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do usuário. no
entanto, você reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas de seu Conteúdo do Usuário. A WAC não
declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito aos
direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário e
quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo do
usuário. no entanto, você reconhece que a Empresa pode reter cópias arquivadas de seu Conteúdo do Usuário. A
WAC não declara qualquer propriedade sobre o seu Conteúdo do Usuário; em vez disso, entre nós e você, sujeito
aos direitos concedidos a nós nestes Termos, você retém a propriedade total de todo o seu Conteúdo do usuário
e quaisquer direitos de propriedade intelectual ou outros direitos de propriedade associados ao seu Conteúdo
do usuário.

SUBMISSÕES
Se você enviar comentários, perguntas ou sugestões, incluindo, mas não se limitando a, notas, textos, desenhos
ou programas de computador, para o Site, tais envios se tornarão, e permanecerão, propriedade exclusiva do
Site. Nenhuma submissão estará sujeita a qualquer obrigação de confiança por parte do Site. O Site deterá
exclusivamente todos os direitos e terá direito ao uso irrestrito de todos esses envios sem qualquer
compensação para você.

NÍVEIS DE COMPETIÇÃO

Cada membro reconhece que o resultado das partidas e torneios oferecidos no Site estão diretamente
relacionados aos níveis de habilidade de cada membro participante. A WAC não comenta ou tem conhecimento
da probabilidade de um membro vencer uma partida contra outro membro, e não faz representações sobre as
chances de vitória de um membro individual. Os prêmios geralmente são pontos virtuais, que são depositados
diretamente nas contas dos vencedores.

LISTA DE VENCEDORES
Uma lista preliminar dos vencedores serão postada no Site imediatamente após cada torneio, exceto no caso de
torneios com prêmios substanciais (conforme determinado pelo Site a seu exclusivo critério), onde as listas
podem ser atrasadas em até cinco (5) dias úteis enquanto a verificação dos resultados ocorre para ajudar a
prevenir abusos em potencial. Os vencedores das finais serão publicados após a conclusão do torneio aplicável.

DETERMINAÇÃO DOS VENCEDORES
Os resultados e vencedores de cada torneio e competição oferecidos no Site serão determinados pelo Site, e
tais determinações são finais. Ao se registrar e / ou participar de qualquer torneio ou competição, você concorda
em obedecer a essas determinações.

JOGO
O Site não é responsável por problemas técnicos, de hardware ou software, conexões de rede perdidas ou
indisponíveis, desconexões do jogo em sua plataforma ou quaisquer resultados incorretos ou imprecisos que
possam ser publicados em seu jogo online. você não pode:
•

Obter acesso não autorizado aos sistemas do Site ou a qualquer conta (diferente da sua), interferir nas
comunicações, procedimentos ou desempenho do Site ou danificar ou minar deliberadamente o Site,

•

Afetar o resultado do jogo online em sua plataforma por meio de ou com a ajuda de macro, bots,
programas automatizados, utilitários de análise de tela, qualquer tipo de mods, leitores de memória,
telepatia, tecnologia alienígena ou métodos semelhantes com intuito de cometer fraude em relação ao
Site, ou

•

Alterar o componente de habilidade humana de qualquer jogo jogado em sua plataforma. Qualquer
tentativa de fazer isso é uma violação das leis civis e criminais e resultará não apenas no encerramento
de sua conta de usuário e na perda de todos os prêmios e benefícios gratuitos, bônus e incentivos aos
quais você teria direito, mas também potencialmente civis e / ou processo criminal.

O Site, a seu exclusivo critério, reserva-se o direito de encerrar a conta de qualquer pessoa que seja suspeita de
adulterar os resultados dos jogos para o torneio inscrito, ou que de outra forma violar essas regras e de buscar
processo criminal e / ou civil na medida do possível.

ASSINATURAS
Os titulares de contas WAC podem acessar o Serviço WAC por qualquer uma de nossas várias Assinaturas:
•

Serviço gratuito: um serviço gratuito limitado a uma determinada quantidade de recursos e / ou
eventos;

•

Serviço Premium: um serviço baseado em taxa de assinatura que dá acesso a todos os benefícios
premium disponíveis;

•

Serviço Premium ilimitado: um serviço baseado em taxa de assinatura que dá acesso a todos os
recursos do nível “Jogo”.

O Serviço Premium permite o uso de recursos premium, como criações de times ilimitados, emblemas
premium. A WAC reserva-se o direito, a seu critério absoluto, de revisar e alterar os benefícios das assinaturas
premium. Você não pode transferir o acesso à sua conta. O Serviço Premium e o Serviço Premium Ilimitado são
doravante denominados “Assinaturas Pagas”.

TESTES
De vez em quando, podemos oferecer testes do Serviço Premium e / ou Serviço Premium Ilimitado por um
período específico sem pagamento (um “Teste”). A WAC reserva-se o direito, a seu critério absoluto, de
determinar sua elegibilidade para um Teste e de retirar ou modificar um Teste a qualquer momento, sem aviso
prévio e sem responsabilidade.
Para alguns testes, solicitaremos que você forneça seus detalhes de pagamento para iniciar o teste. No final de
tais testes, podemos começar automaticamente a cobrar de você pelo serviço Premium e / ou serviço premium
ilimitado no primeiro dia após o final do teste, em uma base mensal recorrente. Ao fornecer seus detalhes de
pagamento em conjunto com a Avaliação, você concorda com esta cobrança. Se você não quiser essa cobrança,
deverá alterar sua Assinatura do Serviço Gratuito por meio das configurações de sua conta WAC antes do final
do Teste.

PEDIDOS DE PRÊMIOS
Os membros podem solicitar os prêmios que receberam a qualquer momento. O processamento de prêmios
será suspenso por motivos de segurança quando houver suspeita de fraude na conta. Se você não for contatado
pelo suporte ao cliente dentro de 10 dias úteis a partir da solicitação do prêmio, entre em contato com o suporte
ao cliente em support@anticheats.com.br. Seus prêmios são concedidos a você em sua totalidade, e todos os
impostos estaduais e locais devidos em relação a quaisquer prêmios concedidos a você são de sua exclusiva
responsabilidade.

MOEDA
Todas as referências a reais ou “R$” no site são referências a reais brasileiros (BRL). Todas as referências a
dólares ou “$” no site são referências a dólares americanos (USD). Todas as referências a libras ou “£” no site
são referências a libras esterlinas (GBP). Todas as transações serão denominadas em dólares americanos (“$”)
ou libras esterlinas (“£”), a menos que seja expressamente declarado de outra forma. Todas as transações serão
denominadas em dólares americanos (“$”) ou libras esterlinas (“£”) ou euros (“€”), a menos que seja
expressamente declarado de outra forma. Se você fizer um pagamento de assinatura denominado em uma
moeda diferente de dólares americanos ou libras esterlinas ou euros, esteja ciente de que os fundos podem ser
convertidos em reais brasileiros ou dólares americanos ou libras esterlinas ou euros por nossos processadores
de pagamento ou sua instituição financeira e você pode ser cobrada por uma taxa de serviço por essa
conversão. Esteja ciente também de que os processadores de pagamento ou sua instituição financeira podem
usar taxas de conversão diferentes para transações de assinatura e reembolso. A taxa de conversão utilizada
não está sob o controle da WAC e recomendamos que você entre em contato diretamente com sua instituição
financeira para obter mais informações.

PAGAMENTOS, REEMBOLSOS E CANCELAMENTO

Se você reside em um país local que faz parte da Sul América e comprou uma Assinatura Paga ou Código online,
você tem o direito de mudar de ideia e receber um reembolso total dentro de quatorze (14) dias após a compra
(o “Resfriamento- fora do período”), mas apenas se você não tiver feito login ou de outra forma resgatado ou
começou a consumi-los.
Se você tiver uma assinatura paga, seu pagamento ao WAC será renovado automaticamente no final do período
de assinatura, a menos que você cancele sua assinatura antes do final do período de assinatura atual. O
cancelamento entrará em vigor no dia seguinte ao último dia do período de assinatura atual e você será
rebaixado para o Serviço Gratuito. No entanto, se você cancelar seu pagamento e / ou rescindir os Termos após
o período de renovação terminar (quando aplicável) e / ou antes do final do período de assinatura, não
reembolsaremos quaisquer taxas de assinatura já pagas para nós.
A WAC pode alterar o preço das Assinaturas Pagas de tempos em tempos e comunicará qualquer alteração de
preço a você. As mudanças de preço para assinaturas pagas entrarão em vigor no início do próximo período de
assinatura após a data da mudança de preço. Ao continuar a usar o Serviço WAC após a alteração do preço
entrar em vigor, você aceita o novo preço.

RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
Ao se registrar para uma conta e / ou participar de qualquer torneio oferecido no Site, você reconhece que todas
as informações contidas no Site podem ser protegidas, em todas as formas e meios, por um ou mais direitos
autorais válidos, patentes, marcas registradas, segredos comerciais, ou outros direitos de propriedade, e que
todos esses direitos são propriedade do Site. Todo o conteúdo do Site e disponível através do Serviço, incluindo
designs, texto, gráficos, imagens, vídeo, informações, aplicativos, software, música, som e outros arquivos, e sua
seleção e disposição (o "Conteúdo do Site"), são propriedade da Empresa, seus usuários ou licenciados com
todos os direitos reservados. Nenhum Conteúdo do Site pode ser modificado, copiado, distribuído, emoldurado,
reproduzido, republicado, baixado, exibido, postado, transmitido ou vendido de qualquer forma ou por qualquer
meio, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da Empresa, exceto que o precedente não se
aplica ao seu próprio Conteúdo do Usuário (conforme definido abaixo) que você publica legalmente no Site. O
Site não garante nem representa que o uso de materiais exibidos no Site não infringirá direitos de
terceiros. Embora o site faça esforços razoáveis para incluir informações precisas e atualizadas, o site não
oferece nenhuma garantia ou representação quanto à sua precisão. O Site não assume qualquer
responsabilidade ou responsabilidade por quaisquer erros ou omissões no conteúdo do Site. Desde que você
seja elegível para o uso do Site, você recebe uma licença limitada para acessar e usar o Site e o Conteúdo do Site
e para fazer o download ou imprimir uma cópia de qualquer parte do Conteúdo do Site ao qual você obteve
acesso adequado exclusivamente para seu uso pessoal, não comercial, desde que você mantenha todos os
direitos autorais ou outros avisos de propriedade intactos. Exceto para o seu próprio Conteúdo do Usuário, você
não pode carregar ou republicar o Conteúdo do Site em qualquer site da Internet, Intranet ou Extranet ou
incorporar as informações em qualquer outro banco de dados ou compilação, e qualquer outro uso do Conteúdo
do Site é estritamente proibido. Tal licença está sujeita a estes Termos e Condições e não inclui o uso de
mineração de dados, robôs ou métodos semelhantes de coleta ou extração de dados. Qualquer uso do Site ou
do Conteúdo do Site que não seja especificamente autorizado neste documento, sem a permissão prévia por
escrito da Empresa, é estritamente proibido e encerrará a licença concedida neste documento. Esse uso não
autorizado também pode violar as leis aplicáveis, incluindo direitos autorais e marcas registradas e regulamentos
e estatutos de comunicação aplicáveis. A menos que explicitamente declarado neste documento, nada nestes
Termos e Condições deve ser interpretado como concessão de qualquer licença aos direitos de propriedade
intelectual, seja por preclusão, implicação ou de outra forma. Esta licença é revogável a qualquer momento, sem
aviso prévio e com ou sem justa causa. Qualquer comunicação ou material que você transmitir ao Site por
correio eletrônico ou de outra forma, incluindo quaisquer dados, perguntas, comentários, sugestões ou
similares, são e serão tratados como não confidenciais e não proprietários. Qualquer coisa que você transmitir
ou publicar pode ser usado pelo Site ou suas afiliadas para qualquer finalidade, incluindo, mas não se limitando
a, reprodução, divulgação, transmissão, publicação, transmissão, promoção do Site, marketing e
postagem. Além disso, o site é livre para usar quaisquer ideias, conceitos, know-how ou técnicas contidas em

qualquer comunicação que você enviar ao Site para qualquer propósito, incluindo, mas não se limitando a,
desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos usando tais informações, sem qualquer
compensação adicional ou outra responsabilidade ou obrigação para você. As marcas registradas, logotipos e
marcas de serviço (coletivamente as “Marcas”) exibidas no Site, incluindo os nomes de todos os jogos, são
marcas registradas e não registradas do Site e / ou outros. Nada contido no site deve ser interpretado como
concessão, por implicação, preclusão ou de outra forma, qualquer licença ou direito de usar qualquer marca
exibida no site sem a permissão por escrito do site ou de terceiros que detêm a marca exibida no site. O uso
indevido de qualquer marca registrada exibida no site, ou qualquer outro conteúdo do site, exceto conforme
estabelecido nos Termos e Condições, é estritamente proibido. Você também está ciente de que o Site fará valer
agressivamente seus direitos (incluindo direitos de propriedade intelectual) em toda a extensão da lei, incluindo,
mas não se limitando a, a busca ativa de processo criminal e / ou litígio civil, quando apropriado.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
De acordo com a legislação internacional e do Brasil, quaisquer notificações de alegada violação de direitos
autorais deve ser enviadas para nós imediatamente. Essa notificação pode ser enviada por e-mail, para
support@anticheats.com.br.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS - LEI DE DIREITOS AUTORAIS DIGITAL MILLENNIUM
O Digital Millennium Copyright Art. de 1998 (o “DMCA”) oferece recursos para proprietários de direitos autorais
que acreditem que o material que aparece na Internet infringe seus direitos sob a lei de direitos autorais dos
Estados Unidos. Se você for um proprietário de direitos autorais ou um agente do mesmo e acreditar de boa-fé
que os materiais hospedados pela Empresa violam seus direitos autorais, você (ou seu agente) pode enviar à
Empresa um aviso solicitando que o material seja removido ou o acesso a ele bloqueado fornecendo Direitos
Autorais da Empresa Agente com as seguintes informações por escrito (consulte 17 USC 512 (c) (3) para obter
mais detalhes):
1.

Uma assinatura física ou eletrônica de uma pessoa autorizada a agir em nome do proprietário de um
direito exclusivo que foi supostamente violado;

2.

Identificação do trabalho protegido por direitos autorais alegadamente violado ou, se vários trabalhos
protegidos por direitos autorais em um único site on-line forem cobertos por uma única notificação,
uma lista representativa de tais trabalhos naquele site;

3.

Identificação do material que supostamente infringe ou está sujeito a atividade infratora, e que deve
ser removido ou cujo acesso deve ser desabilitado, e informações razoavelmente suficientes para
permitir que a Empresa localize o material;

4.

Informações razoavelmente suficientes para permitir que a Empresa entre em contato com você, como
nome, endereço, número de telefone e, se disponível, um endereço de e-mail;

5.

Uma declaração de que você acredita de boa-fé que o uso do material da maneira reclamada não foi
autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela lei; e

6.

Uma declaração de que as informações na notificação são precisas e, sob pena de perjúrio, que você
está autorizado a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo que foi supostamente violado.

Se você acredita de boa-fé que um aviso de violação de direitos autorais foi arquivado indevidamente contra
você, o DMCA permite que você envie uma contranotificação à Empresa. As notificações e contranotificações
devem atender aos requisitos legais em vigor impostos pelo DMCA; consulte http://www.loc.gov/copyright para
obter detalhes. Avisos e contra-avisos relativos a este website devem ser enviados para: WOLF ANTI CHEAT, Rua
Laura Rebello, 807 – Itajaí, Santa Catarina (Brasil). A empresa sugere que você consulte seu consultor jurídico

antes de preencher uma notificação ou contranotificação. Além disso, esteja ciente de que pode haver
penalidades para alegações falsas de acordo com o DMCA.
Quaisquer direitos não expressamente concedidos nestes termos são reservados.

CONDUTA DO USUÁRIO
Você compreende que, exceto para programas de publicidade oferecidos por nós no Site, o Serviço e o Site estão
disponíveis apenas para seu uso pessoal e não comercial. Você representa, garante e concorda que nenhum
material de qualquer tipo enviado por meio de sua conta ou postado, transmitido ou compartilhado por você
no ou por meio do Serviço violará ou infringirá os direitos de terceiros, incluindo direitos autorais, marcas
registradas, privacidade, publicidade ou outros direitos pessoais ou de propriedade; ou conter material
calunioso, difamatório ou de outra forma ilegal.
Além disso, você concorda em não usar o Serviço ou o Site para:
•

colher ou coletar endereços de e-mail ou outras informações de contato de outros usuários do Serviço
ou do Site por meios eletrônicos ou outros meios para fins de envio de e-mails não solicitados ou outras
comunicações não solicitadas;

•

usar o Serviço ou o Site de qualquer maneira ilegal ou de qualquer outra maneira que possa danificar,
desabilitar, sobrecarregar ou prejudicar o Site;

•

usar scripts automatizados para coletar informações ou de outra forma interagir com o Serviço ou o
Site;

•

carregar, postar, transmitir, compartilhar, armazenar ou disponibilizar qualquer conteúdo que
consideremos prejudicial, ameaçador, ilegal, difamatório, infrator, abusivo, inflamatório, hostil, vulgar,
obsceno, fraudulento, invasor de privacidade ou direitos de publicidade, odioso, ou racialmente,
etnicamente ou de outra forma questionável;

•

carregar, postar, transmitir, compartilhar, armazenar ou disponibilizar quaisquer vídeos que não sejam
de natureza pessoal que:
i.

sejam seus ou de seus amigos

ii.

sejam feitos por você ou seus amigos, ou

iii.

sejam arte ou animação original criada por você ou seus amigos;

•

registrar-se para mais de uma conta de Usuário, registrar-se para uma conta de Usuário em nome de
um indivíduo que não seja você, ou registrar-se para uma conta de Usuário em nome de qualquer grupo
ou entidade;

•

personificar qualquer pessoa ou entidade, ou declarar falsamente ou de outra forma deturpar a si
mesmo, sua idade ou sua afiliação com qualquer pessoa ou entidade;

•

fazer upload, postar, transmitir, compartilhar ou de outra forma disponibilizar qualquer publicidade
não solicitada ou não autorizada, solicitações, materiais promocionais, “lixo eletrônico”, “spam”,
“correntes de cartas”, “esquemas de pirâmide” ou qualquer outra forma de solicitação;

•

fazer upload, postar, transmitir, compartilhar, armazenar ou de outra forma disponibilizar
publicamente no Site quaisquer informações privadas de terceiros, incluindo endereços, números de
telefone, endereços de e-mail, números do Seguro Social e números de cartão de crédito;

•

solicitar informações pessoais de menores de 18 anos ou solicitar senhas ou informações de
identificação pessoal para fins comerciais ou ilegais;

•

carregar, publicar, transmitir, compartilhar ou disponibilizar qualquer material que contenha vírus de
software ou qualquer outro código de computador, arquivos ou programas projetados para
interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware de computador ou
equipamento de telecomunicações;

•

intimidar ou assediar outra pessoa;

•

fazer upload, postar, transmitir, compartilhar, armazenar ou disponibilizar conteúdo que constitua,
incentive ou forneça instruções para uma ofensa criminal, viole os direitos de qualquer parte ou que
de outra forma crie responsabilidade ou viole qualquer local, estadual, nacional ou internacional lei;

•

usar ou tentar usar a conta, serviço ou sistema de outra pessoa sem autorização da Empresa, ou criar
uma identidade falsa no Serviço ou no Site.

•

carregar, publicar, transmitir, compartilhar, armazenar ou disponibilizar conteúdo que, no julgamento
exclusivo da Empresa, seja questionável ou que restrinja ou iniba qualquer outra pessoa de usar ou
desfrutar do Site, ou que possa expor a Empresa ou seus usuários a quaisquer danos ou
responsabilidades de qualquer tipo.

•

utilizar fontes avançadas, Java, tabelas, HTML ou outros códigos de programação ou comandos que não
são permitidos nas mensagens.

•

fornecer, postar ou distribuir conteúdo que seja difamatório, ameaçador, depreciativo, altamente
inflamatório, falso, enganoso, fraudulento, impreciso, injusto, contenha grande exagero ou
reivindicações infundadas, viole os direitos de privacidade de terceiros, seja excessivamente prejudicial
ou ofensivo a qualquer indivíduo ou comunidade;

•

usar ou publicar qualquer material pornográfico ou qualquer conteúdo que viole qualquer legislação
aplicável para a proteção de menores; ou anunciar ou promover, oferecer ou distribuir qualquer
produto pornográfico ou produtos que não estejam em conformidade com qualquer legislação
aplicável para a proteção de menores; · Incomodar sem motivo (principalmente com SPAM) qualquer
outro usuário;

•

aborrecer injustificadamente (especialmente com SPAM) qualquer outro usuário;

•

usar ou publicar, sem autorização, qualquer conteúdo protegido por lei (por exemplo, direitos autorais,
marca registrada, patente, patente de utilidade, patente de design ou outras leis de propriedade
intelectual (IP)), ou anunciar, promover, oferecer ou distribuir quaisquer bens ou serviços protegidos
por lei;

•

usar, publicar ou promover quaisquer práticas comerciais consideradas concorrências desleais,
incluindo práticas progressivas de aquisição de clientes (como sistemas de distribuição em cadeia,
esquemas Ponzi, vendas ilegais em vários níveis ou vendas em pirâmide).

•

fornecer, postar ou distribuir de outra forma, conteúdo que contenha linguagem ou expressões
vulgares, profanas, abusivas, racistas ou odiosas, epítetos ou calúnias, texto, fotografias, vídeos ou
ilustrações de mau gosto, ataques inflamatórios de natureza pessoal, racial ou religiosa;

•

fornecer, publicar ou distribuir de outra forma, conteúdo que discrimine em razão de raça, religião,
nacionalidade, sexo, idade, estado civil, orientação sexual ou deficiência, ou se refira a tais assuntos de
qualquer maneira proibida por lei ou padrões morais;

•

fornecer, postar ou distribuir de outra forma, conteúdo que viole ou incentive a violação de qualquer
lei municipal, estadual, provincial, federal ou internacional, regra, regulamento ou decreto;

•

fornecer, postar ou distribuir de outra forma, conteúdo que interfira no uso ininterrupto do site da
Empresa por qualquer Usuário;

AVISO: QUALQUER VIOLAÇÃO DESTAS REGRAS DE POSTAGEM QUE ENVOLVA CONDUTA CRIMINAL DE
QUALQUER TIPO SERÁ REFERIDA ÀS AUTORIDADES DE EXECUÇÃO DA LEI MEDIANTE AVISO RECEBIDO PELA
EMPRESA.
É sua responsabilidade determinar se sua entrada em nosso site, incluindo o uso de quaisquer áreas de sala de
bate-papo do nosso site, incluindo sua escolha de seu nome de usuário, está de acordo com as condições
acima. Se você notar qualquer conteúdo que viole essas condições, por favor, avise-nos por e-mail para
support@anticheats.com.br.

POLÍTICA ANTI-SPAM
O WAC proíbe qualquer atividade comumente referida como “Spam”. Os membros que forem denunciados e
cujas reivindicações de “Spam” sejam validadas pela WAC, terão suas respectivas contas imediatamente
ENCERRADAS ou SUSPENSAS, a critério exclusivo da WAC. Além disso, quaisquer ganhos (se houver) podem ser
anulados a critério exclusivo da WAC. A WAC define “Spam” como:
•

Publicar e / ou enviar uma única mensagem ou mensagens semelhantes em conteúdo, para mais de
cinco (5) usuários e / ou postar e / ou enviar mensagens a usuários que violam suas regras.

•

Coletando respostas de e-mail não solicitado.

•

Envio de qualquer e-mail não solicitado que, na opinião da Empresa, venha a provocar reclamações.

•

Envio de e-mail com solicitações de caridade, petições para assinaturas ou qualquer material
relacionado à corrente de correio.

•

Envio de e-mail em massa sem identificar no e-mail um meio claro e fácil de ser excluído do
recebimento de e-mail adicional do remetente do e-mail. NOTA: A inclusão de uma cláusula de opt-out
não legitima necessariamente o envio de e-mail não solicitado.

•

Envio de e-mail que não identifica com precisão o remetente, o endereço de retorno do remetente e o
endereço de e-mail de origem.

•

Usar as instalações da Empresa para violar o que poderia ser razoavelmente considerado uma violação
da política de uso aceitável e / ou dos termos de serviço de outro Provedor de Serviços de Internet
(ISP).

O usuário está ainda proibido de realizar as seguintes atividades:
1.

Empregar quaisquer mecanismos, software ou scripts ao usar o site da empresa. No entanto, o Usuário
pode usar as interfaces ou software fornecido pela Empresa no âmbito dos serviços disponíveis em
nosso site e de acordo com estes Termos;

2.

Bloquear, sobrescrever, modificar e copiar qualquer conteúdo do site da Empresa.

3.

Distribuir ou divulgar publicamente o conteúdo do site ou qualquer um de seus termos, sem permissão
por escrito da Empresa, ou

4.

Executar quaisquer ações que possam prejudicar a operacionalidade da infraestrutura do site da
Empresa, especialmente ações que possam sobrecarregar a infraestrutura, os servidores, a largura de
banda ou outro equipamento ou software da WAC, a seu exclusivo critério e com ou sem aviso prévio,
as seguintes ações de execução:
•

Suspensão da conta: Após o recebimento de uma reclamação credível e validada, a WAC
também pode decidir suspender imediatamente a adesão do membro implicado no abuso. A
suspensão serve como um aviso “final” e impedirá o membro de continuar com seu
comportamento abusivo de “spam”. A WAC irá avaliar cada incidente de abuso validado caso
a caso e impor Rescisão ou Suspensão a seu exclusivo critério, e pode anular quaisquer ganhos

associados. O Site reserva-se o direito de levantar a suspensão de um membro a qualquer
momento, a seu exclusivo critério.
•

Encerramento da conta: Após o recebimento de uma reclamação credível e validada, o Site
pode encerrar imediatamente a adesão do membro individual implicado no abuso e pode
anular quaisquer ganhos associados.

RELATÓRIO DE ABUSO
Se você deseja denunciar uma violação de nossa Política Anti-Spam, encaminhe todas as evidências de abuso
para support@Anticheats.com.br. Por favor, refira-se com responsabilidade.

CONFISCO E SUSPENSÃO / ENCERRAMENTO DE CONTA
A WAC está empenhada em tomar todas as medidas necessárias para prevenir qualquer coisa que dê a um
membro uma vantagem injusta sobre outro membro, bem como em garantir que o ambiente da WAC seja um
lugar agradável para trabalhar e se divertir. Nós nos reservamos o direito de tomar medidas imediatas no caso
de acreditarmos que um membro está deixando de observar o Código de Conduta, estes T&C ou quaisquer
outros termos ou políticas que regem o uso do Site ou dos Serviços.
Conforme descrito abaixo, se você violar qualquer um desses termos e políticas, podemos suspender ou revogar
sua conta, ou os fundos em sua conta, anular sua pontuação, confiscar fundos em sua conta para reembolsar
membros que você enganou e / ou deu início a procedimentos legais contra você. A WAC pode cooperar com as
autoridades legais e terceiros na investigação de qualquer suspeita ou alegação de crime ou dano civil.
A WAC reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de tomar qualquer uma ou todas as etapas descritas acima
se determinar, agindo razoavelmente, que:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

você violou qualquer termo destes T&C;
você está participando de qualquer tentativa de fraudar a WAC ou o Site por meio do uso de
Cartões de Crédito ou outros métodos de pagamento, independentemente do resultado;
você não honrou cobranças ou pedidos de pagamento legítimos, ou 'estornado' ou negado
qualquer um dos pagamentos em sua conta;
você está participando de qualquer tentativa de trapacear outro membro por meio de conluio
ou outras técnicas, independentemente do resultado;
você entrar em falência ou sujeito a procedimentos análogos em qualquer parte do mundo.

Para violações dos T&C (incluindo o Código de Conduta) que são consideradas pela WAC, a seu exclusivo critério,
como não intencionais ou menos graves, os infratores pela primeira vez podem receber um aviso inicial e podem
ter sua conta suspensa a critério da WAC. Os infratores reincidentes serão considerados violadores
intencionalmente dos T&C.
Se você for suspeito de ter violado as Regras de Conduta, a WAC reserva-se o direito de suspender sua conta,
incluindo qualquer acesso ao site da WAC, ou congelar os fundos em sua conta e qualquer saldo de conta ou
saques pendentes por até seis meses enquanto deve ocorrer uma investigação.

ENCERRAMENTO DE CONTA
A WAC reserva-se o direito de encerrar sua conta, limitar ou proibir sua participação em qualquer jogo ou
torneio.

Ao se registrar em uma conta e / ou participar de qualquer torneio ou jogo oferecido no Site, você concorda em
permitir que a WAC acesse as informações de sua conta para investigar reclamações ou outras alegações de
abuso. Todas as competições ganhas (se houver) podem ser anuladas a critério exclusivo da WAC.
Qualquer pessoa cujo acesso tenha sido suspenso ou encerrado não pode registrar-se novamente ou acessar
novamente o Site sem nosso consentimento prévio por escrito. Você é responsável por tudo o que é feito em
ou através de sua conta enquanto você for um membro do Site.

ENCERRAMENTO
Você tem o direito de encerrar sua conta a qualquer momento entrando em contato com o Suporte ao Cliente
em support@anticheats.com.br. A WAC responderá à sua solicitação dentro de um tempo razoável, desde que
você continue a assumir a responsabilidade por todas as atividades em sua conta até que o encerramento seja
efetuado. A WAC tem o direito de rescindir estes T&C imediatamente mediante notificação (ou tentativa de
notificação) para você no endereço de e-mail que você forneceu.

SEM RENÚNCIA IMPLÍCITA
A falha da WAC em cumprir a qualquer momento qualquer uma das disposições destes T&C, ou a falha em exigir,
a qualquer momento, o cumprimento por você de qualquer uma das disposições destes T&C, não deve, de forma
alguma, ser interpretada como uma renúncia presente ou futura de tais disposições, nem de forma alguma
afetam o direito da WAC de fazer cumprir todas e cada uma dessas disposições a partir de então. A renúncia
expressa pela WAC de qualquer disposição, condição ou exigência destes T&C não constituirá renúncia de
qualquer obrigação futura de cumprir tal disposição, condição ou requisito.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE GARANTIAS
Embora a Empresa faça esforços razoáveis para incluir informações precisas e atualizadas, ela especificamente
se isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação pela precisão, conteúdo, integridade, legalidade,
confiabilidade ou operacionalidade ou disponibilidade de informações ou materiais exibidos em todos e
quaisquer Sites da empresa, em operação agora ou criados no futuro. A Empresa se isenta de qualquer
responsabilidade ou obrigação pela exclusão, falha no armazenamento, entrega incorreta ou entrega fora do
prazo de qualquer informação ou material. A Empresa se isenta de qualquer responsabilidade ou obrigação por
qualquer dano resultante do download ou acesso a qualquer informação ou material na Internet através do site
da Empresa.
A Empresa não oferece quaisquer garantias ou representações em relação a quaisquer dados, serviços e / ou
informações fornecidas ou disponibilizadas por qualquer Usuário em qualquer um dos sites da Empresa ou em
quaisquer sites externos com link a eles. Em particular, a Empresa não garante ou declara que tais dados,
serviços e / ou informações são verdadeiros ou precisos, ou que cumprem ou servem a qualquer propósito
específico.
Sem limitar o precedente, sob nenhuma circunstância a Empresa será responsabilizada por qualquer atraso ou
falha no desempenho resultante direta ou indiretamente de atos da natureza, forças ou causas além de seu
controle razoável, incluindo, sem limitação, falhas de Internet, falhas de equipamento de computador, falhas de
equipamentos de telecomunicações, outras falhas de equipamentos, falhas de energia elétrica, greves, disputas
trabalhistas, motins, insurreições, distúrbios civis, escassez de mão de obra ou materiais, incêndios, inundações,
tempestades, explosões, fortificações, guerra, ações governamentais, ordens de serviço doméstico ou cortes ou
tribunais estrangeiros, incumprimento de terceiros ou perda ou oscilações de calor, luz ou ar condicionado.
OS WEB SITES DA EMPRESA E TODOS OS MATERIAIS, INFORMAÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS
WEB SITES DA EMPRESA SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, SEM GARANTIAS EXPRESSAS

OU IMPLÍCITAS. A EMPRESA ISENTA-SE EXPRESSAMENTE, NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA DO ESTATUTO,
TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS E ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS
DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E DE NÃO VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE. A
EMPRESA SE ISENTA DE QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAS À SEGURANÇA, CONFIABILIDADE, OPORTUNIDADE
E DESEMPENHO DOS WEB SITES DA EMPRESA. A EMPRESA SE ISENTA DE QUAISQUER GARANTIAS POR
QUALQUER INFORMAÇÃO OU CONSELHO OBTIDO ATRAVÉS DOS SITES DA EMPRESA.
O USUÁRIO ENTENDE E CONCORDA QUE BAIXA OU DE OUTRA FORMA OBTENHA MATERIAL OU DADOS ATRAVÉS
DO USO DOS WEB SITES DA EMPRESA POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO E QUE SERÁ O ÚNICO RESPONSÁVEL
POR QUAISQUER DANOS AO SEU SISTEMA DE COMPUTADOR OU PERDA DE RESULTADOS DO DOWNLOAD DE
SEU COMPUTADOR DESSE MATERIAL OU DADOS.
ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, PORTANTO AS EXCLUSÕES
ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR EM TODOS OS CASOS. O USUÁRIO TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE
VARIAM DE JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO.
A EMPRESA E SEUS WEB SITES NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO PUBLICADO PELOS USUÁRIOS,
TERCEIROS, AÇÕES DE QUALQUER TERCEIRO OU POR QUALQUER DANO OU VÍRUS QUE POSSA INFECTAR, UM
EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR DO USUÁRIO OU OUTRA PROPRIEDADE.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
VOCÊ CONCORDA QUE A WAC NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS,
INCIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQÜENCIAIS OU EXEMPLARES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A,
DANOS POR PERDA DE LUCROS, BOA VONTADE, USO, DADOS OU OUTRAS PERDAS INTANGÍVEIS (FOI
AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS), RESULTANTES DE:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS;
O CUSTO DE OBTENÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS SUBSTITUTOS RESULTANTES DE
QUAISQUER PRODUTOS, DADOS, INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS OU OBTIDOS OU
MENSAGENS RECEBIDAS OU TRANSAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS;
ACESSO NÃO AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO DE SUAS TRANSMISSÕES OU DADOS;
DECLARAÇÕES OU CONDUTA DE QUALQUER PESSOA EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS;
QUALQUER OUTRO ASSUNTO RELACIONADO AOS SERVIÇOS. SE, NÃO OBSTANTE AS OUTRAS
DISPOSIÇÕES DESTES TERMOS E CONDIÇÕES.

INDENIZAÇÃO
AO SE REGISTAR E / OU PARTICIPAR EM QUAISQUER SERVIÇOS OFERECIDOS NO SITE, VOCÊ CONCORDA EM
INDENIZAR, DEFENDER E MANTER WAC INOXIDÁVEL, SUAS SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS E OS DIRETORES, OFICIAIS,
FUNCIONÁRIOS, ACIONISTAS, FORNECEDORES, LOCADORES, AGENTES, CONTRATANTES OU OUTROS
REPRESENTANTES DE CADA UM DELES E DE TODOS OS SEUS SUCESSORES E ASSIGNS (COLETIVAMENTE, OS
"INDENIZADOS") EM RELAÇÃO A TODAS AS REIVINDICAÇÕES, CUSTOS (INCLUINDO TAXAS JURÍDICAS E CUSTOS),
DANOS, RESPONSABILIDADES E DESPESAS OU OBRIGAÇÕES DE QUAISQUER TIPOS OU EM CONEXÃO COM SEU
USO OU MÁ USO DOS SERVIÇOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O USO DE SUA CONTA, SEJA AUTORIZADO POR
VOCÊ OU NÃO). A WAC CONTÉM O DIREITO DE ASSUMIR A DEFESA EXCLUSIVA E O CONTROLE DE QUALQUER
RECLAMAÇÃO QUE APOIE A INDENIZAÇÃO, E NESSES CASOS VOCÊ CONCORDA EM COOPERAR CONOSCO PARA
DEFENDER QUALQUER RECLAMAÇÃO.

HACKING, ADULTERAÇÃO OU ACESSO NÃO AUTORIZADO

Ao se registrar para uma conta e / ou participar de qualquer torneio oferecido no Site, você concorda que o Site
não é responsável por qualquer dano, perda ou lesão resultante de hacking, adulteração ou outro acesso ou uso
não autorizado do Site ou de sua conta. Qualquer tentativa de obter acesso não autorizado aos sistemas do Site
ou a qualquer conta, interferir com os procedimentos ou desempenho do Site, ou deliberadamente danificar ou
minar o Site está sujeito a processo civil e / ou criminal e resultará no encerramento imediato da sua conta e
confisco de quaisquer prêmios aos quais você tenha direito. Qualquer tentativa de participar de qualquer
torneio oferecido no Site por meio de métodos automáticos, macro, programados ou semelhantes, ou de outra
forma cometer fraude em relação ao Site,

ESTÁTUA DE LIMITAÇÕES
Você concorda que, independentemente de qualquer estatuto ou lei em contrário, qualquer reclamação ou
causa de ação decorrente ou relacionada ao uso do Site, Termos e Condições ou Política de Privacidade deve ser
apresentada dentro de UM ANO após tal reclamação ou causa de ação surgir ou ser barrado para sempre.

TOTAL ACORDO
Estes Termos e Condições constituem o acordo integral entre o Usuário e o Provedor com relação ao assunto
aqui tratado e substituem todos os entendimentos ou acordos anteriores ou contemporâneos, escritos ou orais,
em relação a tal assunto. Qualquer renúncia de qualquer disposição dos Termos e Condições ou Política de
Privacidade terá efeito apenas se por escrito e assinada pelo Provedor.
OS TÍTULOS DA SEÇÃO NOS TERMOS DE USO SÃO APENAS PARA CONVENIÊNCIA E NÃO TÊM EFEITO JURÍDICO
OU CONTRATUAL

