DECLARAÇÕES DO USUÁRIO

9.1.
O Usuário declara e garante que: (i) é o legítimo detentor das imagens
enviadas à ferramenta ou que possui o direito de disponibilizá-las; (ii) as imagens
fornecidas não violam os direitos de privacidade, direitos de publicidade, direitos
autorais ou outros direitos de qualquer pessoa; e (iii) fornecendo ou publicando as
imagens, o Usuário não viola a confidencialidade, a não divulgação, ou obrigações
contratuais relacionadas a terceiros.

9.2.
O Usuário concorda que não poderá postar qualquer frase ou imagem que: (i)
promova o racismo, intolerância, ódio ou dano físico de qualquer espécie contra
qualquer grupo ou indivíduo; (ii) tenha conotação erótica ou pornográfica; (iii) seja
falsa, enganosa ou promova atividades ilegais ou consideradas abusivas, ameaçadoras,
difamatórias ou injuriosas; e (iv) tenha cunho político-partidário.

9.3.
Ao criar qualquer GIF na ferramenta disponibilizada na Plataforma, o Usuário
consente que o conteúdo tornou-se público e concede à Vans uma licença irrestrita,
gratuita, irrevogável e universal, para usar, copiar, exibir, criar trabalhos derivados e
distribuir tal GIF em toda e qualquer mídia, atualmente conhecida ou desenvolvida
posteriormente, sem restrição de território. Sendo assim, nos reservamos o direito de
publicar os GIFs criados na Plataforma, em redes sociais da Vans e campanhas
publicitárias. Nenhuma compensação será paga em razão do GIF que o Usuário criar.

9.4.
Nós podemos, ainda que sem obrigação, deletar qualquer GIF que, a nosso
exclusivo critério: (i) viole estes Termos de Uso; (ii) possa violar os direitos de outros
usuários ou terceiros, bem como prejudicar, ameaçar a sua segurança ou ensejar
responsabilidade para nós ou para qualquer usuário. Reservamo-nos o direito, e não o
dever, de investigar e adotar as medidas legais cabíveis, a nosso critério, em caso de
violação às disposições do presente Termos de Uso, podendo, mas não nos limitando,
a remover o conteúdo, bem como encerrar a sua participação e a sua conta e a
consequente a cessação ou suspensão de seus direitos de utilização da Plataforma,
relatando-lhe às autoridades policiais e adotando as medidas cabíveis.

9.5.
O Usuário desde já renuncia a todos e quaisquer direitos relacionados ao uso
dos GIFs nos termos aqui estabelecidos, isentando a Vans de todo e quaisquer ônus
e/ou responsabilidade neste sentido, bem como renunciando a qualquer parcela de
proventos econômicos que porventura a Vans receba em decorrência do uso dos GIFs
criados na Plataforma.”

