TERMOS DE USO DO SERVIÇO SONNORE AUTODJ
Nosso termo de uso se refere aos serviços de software sobre
demanda intitulado sonnore.com, especificando as obrigações
do CONTRATADO e CONTRATANTE.
Por favor, dedique alguns minutos para ler o documento a seguir
para saber suas obrigações legais quanto aos direitos dos MP3
transmitidos por você. O serviço é muito importante para o
diretório sonnore.com e tomamos as devidas medidas
necessárias para protegê-lo.
Nosso portal poderá disponibilizar links para outros sites
externos, cujos conteúdos e políticas de privacidade não são de
responsabilidade do diretório sonnore.com. Assim,
recomendamos que, ao ser redirecionado para sites externos, os
usuários consultem sempre as respectivas políticas de
privacidade e termos de serviço antes de fornecer seus dados ou
informações.
Este termo de serviço está sujeito a constantes melhorias e
aprimoramentos, desse modo, recomendamos sua periódica
consulta. Contudo, caso o diretório sonnore.com em algum
momento promova mudança substancial na maneira que são
utilizadas as músicas, iremos informar as novas condições de
privacidade:
a) ao público em geral mediante anúncio em destaque em nossa
página principal;
e/ou
b) aos usuários cadastrados mediante comunicação eletrônica.
Para Fins deste Termo de Uso, devem ser observadas as
seguintes considerações:
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O proprietário do serviço é o CONTRATANTE, que deve efetuar o
pagamento da licença de uso do sonnore.com e utilizar dos
benefícios fornecidos por este software.
O serviço Sonnore AutoDJ é um software produzido pela
Empresa sonnore.com que permite a locução de apenas áudio
direto do computador que o software foi acessado, também
permite a transmissão de áudio no formato MP3 que devem ser
enviadas para o servidor do sonnore.com e neste quesito que
esclarecemos os seguintes pontos:
1 – Os MP3’s enviados via Sonnore AutoDJ devem seguir a
legislação do Brasil no que rege a direitos autorais;
2 – O CONTRATANTE assume que é o único responsável por
questões legais envolvidas nos MP3’s enviados por ele ou por
qualquer pessoa que ela tenha dado acesso ao Sonnore AutoDJ;
3 – O sonnore.com reserva-se o direito de remover qualquer
MP3 que vá de encontro as normas da legislação Brasileira;
4 - O sonnore.com recomenda que devam ser utilizadas apenas
MP3’s que utilizem da licença Creative Commons;
5 – Disseminar via MP3, áudio que incite o terror, a pornografia
ou qualquer outro aspecto que infringe a legislação do Brasil
será penalizada com a remoção deste MP3;
6 – Utilizar da página da rádio, fornecido por nosso serviço
mensal, para divulgar atos de pirataria vão ser punidos com a
suspensão do serviço imediatamente;
7 – Utilizar nomes registrados comercialmente, plágio ou
similares será penalizado com a suspensão do serviço
imediatamente.
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Sobre as obrigações do serviço Sonnore AutoDJ:
1 – Fornecer um serviço vinte e quatro horas de funcionamento
do Sonnore AutoDJ;
2 – Fornecer atendimento via e-mail com prazo máximo de
resposta de quarenta e oito horas;
3- Fornecer uma página integrada a ferramenta Sonnore AutoDJ
para divulgar as interações feitas no Sonnore AutoDJ;
4 – Fornecer um tocador incorporado, para o usuário integrar o
Sonnore AutoDJ ao seu site pessoal;
5 – Comunicar qualquer mudança no valor mensal cobrado do
serviço Sonnore AutoDJ;
6 – Possibilitar expansão dos recursos do serviço através de
atualizações pagas;
7 – Divulgar o serviço Sonnore AutoDJ e dos clientes ligados ao
sonnore.com em nossas redes sociais.
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