Condições gerais de utilização do Portal IDEIAS10

USUÁRIOS

•

Os usuários do IDEIAS10 cadastram-se de livre e espontânea vontade com o
objetivo de interagir com os “Padrinhos de IDEIAS”, empresas ou entidades
que lançam desafios para o mercado aberto (Portal Aberto) ou para grupos
de colaboradores, clientes ou fornecedores (Portal Fechado) em busca da
geração de IDEIAS que atendam a seus pré-requisitos.

•

Os usuários comprometem-se a zelar pela qualidade das informações
transmitidas através do Portal, não sendo permitido o uso de palavras
ofensivas à moral e aos bons costumes.

•

O

autor
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IDEIAS

será

o

único

responsável

pela

permissão

de

compartilhamento, exclusividade e autoria das IDEIAS geradas, bem como
pela cessão das licenças respectivas de uso à empresa ou entidade
compradora.
•

A IDEIA poderá não satisfazer ou não atender às expectativas com respeito
a seu conteúdo, ou ainda ser considerada inadequada para os propósitos
previstos

pelos

responsabilidade

Usuários
sobre

ou
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ao

Portal
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IDEIAS10

cabendo
e

nem

nenhuma
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ressarcimento dos autores aos compradores.

IDEIAS10

•

O IDEIAS10 não terá nenhuma interferência no conteúdo das IDEIAS a
serem disponibilizadas no Portal e não assumirá qualquer responsabilidade
pelos seus direitos autorais.

•

O IDEIAS10 preserva a confiabilidade das informações transitadas em seu
Portal, não utilizando as IDEIAS para nenhum uso comercial.

•

O IDEIAS10 é responsável unicamente pela infra-estrutura de negociação
entre as partes, através do Portal via Internet, do sigilo e da proteção
eletrônica dos dados disponibilizados, estando toda a produção intelectual de
IDEIAS e posterior avaliação a cargo dos autores, padrinhos e compradores.

•

O IDEIAS10 dá-se ao direito de não permitir a divulgação ou excluir
qualquer IDEIA que seja ofensiva à moral e aos bons costumes, que viola os

direitos de propriedade intelectual, que transgride qualquer lei ou essas
condições gerais, quando devidamente denunciada.

PADRINHOS DE IDEIAS

•

A empresa ou entidade (Padrinho de IDEIAS) que lança desafios tanto no
Portal Aberto quanto no Portal Fechado poderá estipular recompensas para
as melhores IDEIAS, sejam elas em dinheiro, brindes, bônus, descontos,
viagens ou de qualquer espécie.

•

Qualquer transação comercial entre autor e Padrinho das IDEIAS será de
exclusiva

responsabilidade

dos

envolvidos,

não

cabendo

nenhuma

responsabilidade desta transação ao Portal IDEIAS10.
•

Os Padrinhos (empresas e entidades) das IDEIAS serão os responsáveis
diretos e absolutos para realizar as buscas correspondentes em patentes ou
direitos de autoria, a fim de não invadir os direitos de proteção de terceiros
(copyright) e garantir, desta maneira, os direitos da IDEIA adquirida, não
cabendo nenhuma responsabilidade neste fim ao Portal IDEIAS10.

•

Os usuários, empresas e entidades, ou seja, todos os envolvidos no
lançamento de desafios e geração de IDEIAS, tanto no Portal Fechado como
no Aberto, no momento do cadastro no site, aceitam essas condições gerais
de utilização do IDEIAS10.

•

Qualquer omissão ou dúvida deverá ser comunicada de imediato à equipe
IDEIAS10 para ser incluída ou dirimida nestas condições gerais.

