TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO DO SITE
forus-international.org
ARTIGO 1.º INFORMAÇÕES LEGAIS
Nos termos do artigo 6º da lei n ° 2004-575 de 21 de junho de 2004 sobre a confiança na
economia digital, define-se neste artigo a identidade dos diversos atores como parte de sua
execução e de seu acompanhamento.
O site forus-international é publicado por:
Fórum Internacional das Plataformas Nacionais de ONGs, com sede social no seguinte
endereço: Passage Dubail, 14 e inscrito no registro SIRENE: 820 976 835, a seguir denominado
"Forus".
E-mail: contact@forus-international.org.
A diretora de publicação do site é: Sanaâ Nadir.
O site forus-international.org é hospedado por:
Digital Ocean, cuja sede está localizada no seguinte endereço:
Avenue of the Americas, 101 - 10º Andar, 10013 Nova York, NY
ARTIGO 2.º APRESENTAÇÃO DO SITE
O site forus-international tem o seguinte objetivo:
Divulgação de informações sobre a rede Forus.
ARTIGO 3.º CONTATO
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Para qualquer pergunta ou pedido de informações sobre o site, ou qualquer denúncia de
conteúdo ou de atividades ilegais, o usuário pode entrar em contato com o editor no seguinte
e-mail: contact@forus-international.org ou enviar uma carta registrada com aviso de
recebimento para: Forus - 14 Passage Dubai 75015 Paris.
ARTIGO 4.º ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO
O acesso e o uso do site estão sujeitos à aceitação e ao respeito a estes Termos e Condições
Gerais de Uso.
O editor reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, o site, assim
como os serviços e estes TCGU, especialmente para se adaptar à evolução do site através da
disponibilização de novos recursos ou da exclusão ou modificação de recursos existentes.
Portanto, é aconselhável que o usuário consulte previamente a versão mais recente dos TCGU,
acessível a qualquer momento no site. Em caso de não concordância com os TCGU, o site não
poderá ser visitado pelo usuário.
ARTIGO 5.º ACESSO E NAVEGAÇÃO
O editor implementa soluções técnicas disponíveis para permitir o acesso ao site. No entanto,
ele pode a qualquer tempo suspender, limitar ou interromper o acesso ao site ou a
determinadas páginas para fazer atualizações, modificações em seu conteúdo ou qualquer
outra ação considerada necessária para o bom funcionamento do site.
A conexão e a navegação no site forus-international.org significam a aceitação sem reservas
destes Termos e Condições Gerais de Uso, quaisquer que sejam os meios técnicos de acesso
e os terminais utilizados.
Os presentes TCGU aplicam-se, caso necessário, a qualquer versão derivada ou ampliada do
site em redes sociais e/ou comunitárias existentes ou futuras.
ARTIGO 6.º ADMINISTRAÇÃO DO SITE
Para o bom funcionamento do site, o administrador poderá, a qualquer momento:
•
•
•

Suspender, interromper ou limitar o acesso a todo site ou a parte dele, reservar o
acesso ao site ou a partes dele a uma categoria específica de usuário;
Eliminar qualquer informação que possa interferir com o seu funcionamento ou que
infrinja as leis nacionais ou internacionais ou as regras da Netiqueta;
Deixar o site indisponível para fazer atualizações.

Artigo 7.º RESPONSABILIDADES
O administrador é responsável apenas pelo conteúdo que ele próprio produz.
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O administrador não é responsável:
•
•
•
•

Em caso de problemas ou falhas técnicas, de informática ou de compatibilidade do site
com qualquer hardware ou software que seja;
Por danos diretos ou indiretos, materiais ou imateriais, previsíveis ou imprevisíveis,
resultantes do uso ou de dificuldades na utilização do site ou de seus serviços;
Pelas características intrínsecas da Internet, incluindo as relacionadas com a falta de
confiabilidade e falha em proteger as informações que circulam;
Pelos conteúdos ou atividades ilegais usando o seu site, sem que ele tenha tomado o
devido conhecimento nos termos da Lei n ° 2004-575 de 21 de junho de 2004 sobre a
confiança na economia digital e da Lei n ° 2004-801 de 6 de agosto de 2004, relativa à
proteção das pessoas físicas com vistas ao tratamento de dados pessoais.

Por outro lado, o site não pode garantir a exatidão, a integralidade e a atualidade das
informações que nele são divulgadas.
O usuário é responsável:
•
•
•

Pela proteção de seus equipamentos e de seus dados;
Pela utilização que ele faz do site ou de seus serviços;
Se ele não respeitar nem a letra nem o espírito destes TCGU.

ARTIGO 8.º HIPERLINKS
O site pode conter hiperlinks para outros sites sobre os quais forus-internacional não tem
controle. Apesar das verificações prévias e regulares efetuadas pelo administrador, ele eximese de responsabilidade quanto ao conteúdo possível de ser encontrado nesses sites.
O administrador permite a inserção de hiperlinks para qualquer página ou documento de seu
site, contanto que a inserção desses hiperlinks não seja efetuada para fins comerciais ou de
publicidade.
Além disso, a informação prévia ao administrador do site é necessária antes de qualquer
inserção de hiperlink.
Esta autorização não abrange sites que divulguem informações que sejam ilegais, violentas,
controversas, pornográficas, xenófobas ou que possam afetar a sensibilidade da maioria.
Finalmente, Forus reserva-se o direito de remover a qualquer momento um hiperlink para o
seu próprio site, se este o considerar incompatível com a sua política editorial.
ARTIGO 9.º: CONFIDENCIALIDADE
Além destes Termos e Condições Gerais de Uso, o site possui uma política de privacidade que
descreve a maneira com que os dados pessoais são processados quando o usuário visita o site,
e como os cookies são usados.
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Ao navegar no site, o usuário declara ter lido a política de privacidade.
ARTIGO 10.º PROPRIEDADE INTELECTUAL
Organizações voluntárias que desejarem reproduzir artigos podem fazê-lo para fins não
lucrativos, com o acordo prévio do Forus. Forus deve ser informado. Para usos comerciais,
entre em contato conosco.
As fotos em nosso site são geralmente protegidas por direitos autorais e não podem ser
utilizadas sem contatar o detentor desses direitos. Forus detém os direitos autorais de todas
as imagens atribuídas a Forus.
O usuário não pode, de nenhuma maneira, modificar documentos ou informações digitais de
documentos que ele tenha impresso ou baixado, e não pode usar nenhuma ilustração,
fotografia, sequência de vídeo ou de áudio nem gráficos separados dos textos que os
acompanham.
Nosso status (e o de qualquer colaborador identificado) como autor do conteúdo em nosso
site deve sempre ser reconhecido.
Se o usuário imprimir, copiar ou baixar qualquer parte do nosso site, violando estes TCGU, o
seu direito de usar este site cessará imediatamente e, a nosso critério, deverá devolver ou
destruir toda e qualquer cópia do material que tenha criado.
ARTIGO 11.º LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO COMPETENTE
Os presentes TCGU são regidos pela lei francesa. Em caso de disputa e não havendo acordo
amigável, o litígio será levado perante os tribunais franceses, em conformidade com as regras
de competência em vigor.
Seja bem vindo ao nosso site!
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