TERMOS DE USO
O presente Termo de Uso regulamenta o acesso e uso do site (“Site”) da Sony Music
Entertainment Brasil Ltda., com sede à Rua Lauro Muller, 116, 40º andar, salas 4001 a
4003 e 4006, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22290-160, inscrita no CNPJ sob o
nº:43.203.520/0001-04 (“Sony Music”), desenvolvido unicamente para fins de
entretenimento, que irá disponibilizar um link personalizado que deverá ser utilizado para
acesso à campanha “Chegou Quem Faltava” da banda Charlie Brown Jr.. A campanha
consiste na apresentação da história da banda, através do Site interativo, onde o usuário
poderá enviar fotos e vídeos pessoais relacionados à banda Charlie Brown Jr, o material
enviado poderá ser selecionado, por meio de um concurso público, para compor um
vídeo comemorativo da banda. O usuário também poderá participar de quizes sobre a
história da banda.
Ao acessar ou usar o Site, o usuário declara concordar com estes Termos e garante ter
lido e consentido com o mesmo, incluindo os termos e condições da Política de
Privacidade da Sony Music disponível em https://www.sonymusic.com/privacy-policy/.
Se o Usuário autorizar que um menor de idade utilize o Site, também concordará que o
menor cumpra os Termos.
A. DA DINÂMICA DO SITE

1. Os interessados em participar deverão acessar o Site para o envio de registros
pessoais de fotos ou vídeos relacionados à banda Charlie Brown Jr.
2. O envio do material acima mencionado somente poderá ser realizado entre os
dias 11/06/2021 e 13/07/2021, através de um link específico disponível no Site,
no qual o usuário deverá informar seu nome, e-mail, legenda da foto ou vídeo e
concordar com os Termos de Uso deste Regulamento para a conclusão do envio.
3. O material enviado pelo usuário poderá ser selecionado, por meio de um
concurso público, para fazer parte de um vídeo comemorativo da banda Charlie
Brown Jr. As informações sobre o lançamento do vídeo serão divulgadas nas
redes sociais da banda e neste Site.
4. A participação neste concurso é voluntária e gratuita, não estando condicionada,
em hipótese alguma, à sorte, pagamento de preço e/ou compra de produtos ou
serviços pelos participantes; se constitui em um Evento com promessa pública
de recompensa, com fundamento no Artigo 854 e seguintes do Código Civil
Brasileiro, Lei 10.406/2002, como Ato Unilateral de Vontade.
5. Ao participar deste concurso, os participantes, automaticamente:
a. Autorizam, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter
irrevogável e irretratável a cessão gratuita de todo o material enviado,
permitindo o uso e cedendo todos os direitos patrimoniais referentes às
fotos e/ou aos vídeos, incluindo, mas não se limitando, os direitos de

distribuir, publicar, reproduzir, editar, veicular ou de qualquer outra forma
dela se utilizar, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus
ou encargo, podendo referidos direitos serem exercidos em qualquer tipo
de mídia, sem exceção, como, exemplificativamente televisão, internet e
mídias sociais, em conformidade com o artigo 49 da lei de direitos
autorais (Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998);
b. Autorizam, com exclusividade, a utilização e exploração dos conteúdos
enviados, incluindo as imagens contidas nas fotos e nos vídeos, em
qualquer meio escolhido pela Sony Music e por terceiros por esta
autorizados, para os fins deste concurso, bem como para fins
publicitários, institucionais ou artísticos, sem limite de tempo, território,
em quaisquer tipos de suportes;
c. Declaram que (i) possuem autorização, com exclusividade, de terceiros
para utilização da foto e do vídeo e das eventuais imagens contidas,
especialmente para os fins do concurso e que todos os conteúdos
enviados para participação são de sua autoria exclusiva e/ou que
obtiveram as autorizações necessárias, para enviar o material para o
concurso e (ii) leram, compreenderam e aceitaram os termos e condições
deste Regulamento;
d. Assumem plena e exclusiva responsabilidade sobre os meios utilizados
para a criação das fotos e dos vídeos, por sua titularidade, bem como por
eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de
qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito
autoral, direitos da personalidade e/ou a quaisquer outros bens
juridicamente protegidos, eximindo a Sony Music de qualquer
responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou
situações, obrigando-se a defender a Sony Music de quaisquer
acusações, medidas extrajudiciais e/ou judiciais, mediante aprovação
prévia, quanto às estratégias de defesa e quanto à conveniência e
oportunidade de celebração de acordos;
e. Autorizam gratuitamente, o uso de sua imagem e nome em qualquer tipo
de mídia ou peças promocionais na forma prevista neste regulamento; e
f.

Assumem total e exclusiva responsabilidade a respeito de todas e
quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam
prejudicados por suas participações no concurso, uso de imagem ou
pelas cessões dos direitos de autor sobre seus trabalhos, sendo esses
direitos cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou
restrições. Todos os participantes declaram que suas criações são
originais.

6. Apuração de Resultados
a. À medida que as fotos e vídeos forem sendo publicados, a Comissão
Julgadora, composta por profissionais escolhidos e capacitados pela
Sony Music, validará a conformidade destes com todos os termos
exigidos neste Regulamento, procedendo à desclassificação, quando
cabível;

b. Ao final do período de participação, a Comissão Julgadora, neste ato, irá
se reunir, para analisar e identificar, dentre as fotos e os vídeos
classificados, o que tiver atendido aos requisitos deste regulamento;
c. A divulgação dos resultados será feita até o dia 31/12/2021 nas redes
sociais da banda e neste Site;
d. As melhores fotos e vídeos serão escolhidos com base nos critérios de
criatividade e originalidade; e
e. As decisões da Comissão Julgadora são soberanas e irrecorríveis. Os
participantes renunciam expressamente, ao aceitar as regras deste
concurso pela sua participação, a qualquer questionamento sobre
critérios adotados, prevalecendo sempre o critério da Comissão
Julgadora.
7. Critérios de Desclassificação
a. Sony Music se reserva ao direito de excluir do concurso qualquer
conteúdo de participante que, a seu exclusivo critério, contenha palavras
agressivas,
indecorosas,
preconceituosas,
desrespeitosas,
discriminatórias, injuriosas, caluniosas, difamatórias e/ou que de
qualquer outra forma atentem contra a dignidade, a imagem, a reputação,
a honra, a moral, a integridade ou o direito de qualquer pessoa –
incluindo-se pessoas jurídicas – independente de nacionalidade, etnia ou
religião; que ofenda à liberdade de crença e religião; que viole qualquer
lei ou que sejam inapropriadas; que atente contra a ordem pública, os
bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente, especialmente as
normas de propriedade intelectual; que contenha conteúdos de duplo
sentido, que contenha dados ou informações que constituam ou possam
constituir crime (ou contravenção penal) ou que possam ser entendidas
como incitação à prática de crimes (ou contravenção penal); que faça
propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contra partido ou
candidato; que apresente celebridades, personalidades, marca ou
produtos de terceiros, especialmente de concorrentes da Sony Music;
que não seja de única e exclusiva autoria do participante ou contenham,
total ou parcialmente, material criado ou desenvolvido por terceiros; que
possa ser interpretado como cópia ou reprodução total ou parcial de outra
imagem, ou que de alguma forma tenha sua autoria colocada em dúvida;
que sejam recebidas corrompidos, com erros, vírus, incompletos,
inválidos ou com qualquer defeito ou inadequação técnica;
b. O participante será desclassificado do concurso em caso de fraude
comprovada, ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições
deste regulamento;
c. Sony Music poderá ainda, a seu único e exclusivo critério, solicitar ao
participante que comprove, documentalmente, a veracidade das
informações prestadas, principalmente (mas não limitado) aos casos de
dúvidas quanto à propriedade dos direitos autorais de algum conteúdo
utilizado para participação da ação promocional, sob pena de
desclassificação, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, ficando a
Sony Music isenta de quaisquer responsabilidades, de uma vez que é
possuidora de boa-fé; e

d. Na suspeita de uso indevido de identidade, Sony Music se reserva o
direito de solicitar a confirmação de identidade, para que o usuário em
questão possa continuar participando regularmente e/ou ser
contemplado. Na ausência e/ou na apresentação de documentos não
hábeis para comprovar a veracidade das informações, no prazo de 72h
(setenta e duas horas), contados da solicitação, Sony Music
desclassificará este participante.
8. Os créditos autorais serão informados em conformidade com as políticas das
plataformas digitais. A Sony Music empregará os melhores esforços para garantir,
em local visível ao público, os devidos créditos autorais dos materiais
selecionados para compor o vídeo.
9. O Site ficará disponível por período determinado de 11/06/2021 a 31/12/2021.
B. DAS CONDIÇÕES PARA ACESSAR O SITE
1. Entende-se por Usuário todo e qualquer usuário de Internet, de modo que atendem,
integralmente, os termos a seguir destacados:
2. Para acessar o Site, o Usuário declara que preenche e aceita os seguintes requisitos:
a) Ter 14 (catorze) anos ou mais, sendo que pessoas que necessitem de
representação na forma da lei, devem estar devidamente representados ou
assistidos, conforme o caso, por seus pais ou responsáveis legais,
responsabilizando-se integralmente por este e por seus atos;
b) Ser residente no Brasil (“Território”);
c) Ter acesso à Internet;
d) Arcar com todos os custos de acesso à Internet; e
e) Ter realizado o devido cadastro junto ao Site, se assim for solicitado para acessar
ao Conteúdo.
NOTA ESPECIAL PARA CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 16 ANOS
POR FAVOR, NÃO SE REGISTRE EM NOSSO SITE, CASO TENHA MENOS DE 14 ANOS.
NOTA ESPECIAL AOS PAIS
Apesar de proibirmos o registro de crianças com idade inferior a 14 anos, os pais devem
supervisionar as atividades online dos seus filhos menores de idade e considerar utilizar
ferramentas de controle parental disponíveis através de serviços online e de empresas
de software, que ajudam a criar um ambiente online adequado para as crianças. Estas
ferramentas podem igualmente impedir que as crianças divulguem o seu nome,
residência e outros dados pessoais online, sem a autorização dos pais.
C. DOS APLICATIVOS E DISPOSITIVOS DE TERCEIROS
1. O uso dos dispositivos e aplicativos de terceiros será regido e estará sujeito a aos
termos e condições e políticas de privacidade dos mesmos. A Sony Music não se
responsabiliza pelo comportamento, recursos, ou conteúdo de qualquer aplicativo ou

dispositivo de terceiros ou por qualquer transação que o Usuário venha a realizar com o
provedor de qualquer um desses aplicativos e dispositivos. A Sony Music tampouco
garante a compatibilidade ou compatibilidade contínua dos aplicativos e dispositivos de
terceiros com o Site.
D. DO TRATAMENTO DE DADOS
1. Ao aceitar as condições do presente Termo, o Usuário declara ciência das condições
de uso aqui estabelecidas, e dos termos e condições da Política de Privacidade da Sony
Music disponível em https://www.sonymusic.com/privacy-policy/.
2. O Usuário declara ciência, através deste Termo, que a SONY MUSIC coletará e fará o
tratamento dos dados pessoais relativos aos usuários tais como acessos, sessões, taxa
de rejeição, duração da sessão, canal de tráfego, origem/mídia, referências,
visualizações de página, tempo médio na página, porcentagem de saída, eventos,
informações demográficas, partidas jogadas e sessões do Aplicativo via IP para fins de
análise de performance e alcance de público e, sempre que possível, o fará de forma
anonimizada, visto que o que o IP não identificará pessoalmente o Usuário. O Usuário,
portanto, concorda com os usos supramencionados dos referidos dados.
3. O Usuário poderá exercer os seus direitos previstos no artigo 18 da Lei nº 13709/2018,
por meio do envio de e-mail para dev_br@sonymusic.com.
4. O Usuário declara e concorda que seus dados como nome, foto e e-mail sejam
compartilhados com a Sony Music exclusivamente para funcionamento da presente ação.
E. PARA QUEM ESTE TERMO PODERÁ SER CEDIDO OU TRANSFERIDO
1. A Sony Music poderá ceder ou transferir este Termo para terceiros, sem necessidade
de notificação prévia, inclusive em caso de fusão, aquisição, incorporação, reorganização
societária e/ou venda de ativos, mantidos os demais termos e condições deste Termo.
F. ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES DO SITE
1. O Usuário através deste Termo aceita que todo ou parte do Site poderá passar por
problemas de servidor que o tornem temporariamente indisponível e que a Sony Music,
a seu critério e sem notificação prévia, possa cancelar todo ou parte do Site. O Usuário
aceita que não tem direito a recursos de qualquer tipo contra a Sony Music, mesmo que
isso provoque a perda de um Game ou a perda de acesso a todo ou a parte do Site.
2. Caso haja alguma restrição e/ou proibição decorrente de disposições contratuais,
legais e/ou judiciais que impeça a disponibilização da campanha e/ou de algum
conteúdo, no todo ou em parte, a Sony Music se reserva no direito de não disponibilizar
o Conteúdo impedido, sem que isso importe em descumprimento do presente Termo.
G. LICENÇA
1. A Sony Music concede ao Usuário uma licença não exclusiva, intransferível e limitada
para utilizar o Site, incluindo acessar e visualizar o Conteúdo, exclusivamente para uso
pessoal, sem fins comerciais e desde que integralmente atendidas as condições previstas
neste Termo e concorda, desde já, que o uso do Site não confere ao Usuário qualquer

título, participação ou propriedade em relação ao Conteúdo. O Usuário reconhece que o
Site tem o fim específico para uso privado e sem qualquer tipo de cobrança, e concorda,
ainda, em não utilizar qualquer parcela do Conteúdo em exibições públicas, com ou sem
cobrança de ingresso ou qualquer remuneração.
H. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS
1. Cancelamento do Serviço Gratuito. O Usuário poderá cancelar o Serviço Gratuito a
qualquer tempo.
2. Cancelamento por mau uso. A Sony Music se reserva no direito de, a qualquer tempo,
cancelar o acesso do Usuário que:
a) infringir as regras deste Termo,
b) fizer um uso não autorizado do Site e/ou dos Conteúdos, e
c) violar leis e regulamentos.
3. Cancelamento por compartilhamento de senha. A Sony Music poderá cancelar os
Serviços do Usuário que compartilhar a senha de acesso, que é pessoal e intransferível.
Além disso, o Usuário será responsável por todos os gastos e prejuízos decorrentes de
eventual utilização dos Seus Dados Autenticação por terceiros.
I. PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Todo o Conteúdo do Site, incluindo, mas não se limitando a, texto, dados, gráficos,
logotipos, ícones de botão, imagens, áudio, videoclipes, links, downloads digitais,
compilações de dados e software são de propriedade, controlados por e/ou licenciados
à Sony Music e protegido por direitos autorais, e outros direitos de propriedade
intelectual. O Conteúdo do Site é disponibilizado exclusivamente para uso pessoal e não
comercial do Usuário, e não pode ser, no todo ou em partes copiado, reproduzido,
republicado, modificado, carregado, postado, transmitido ou distribuído de qualquer
forma, incluindo por e-mail e/ou outros meios eletrônicos, sem o consentimento prévio
expresso por escrito da Sony Music em cada caso.
2. O Usuário não poderá reproduzir, copiar, utilizar, executar, criar trabalhos derivados,
fazer upload, editar, enviar ou distribuir, por qualquer meio que seja, quaisquer partes
dos Conteúdos, marcas, materiais, entre outros, de titularidade da Sony Music, sem a
autorização prévia por escrito da Sony Music.
3. Eventuais materiais disponibilizados pela Sony Music ao Usuário para download no
Site serão para uso pessoal e não comercial, desde que o Usuário mantenha intactos
todos e quaisquer direitos autorais e de propriedade intelectual sobre referidos materiais.
J. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Notificações. Caso qualquer Usuário considere que existam fatos ou circunstâncias
que constituam ilicitude ou violação de quaisquer direitos na utilização do Site e/ou
relativamente ao mesmo, deverá enviar uma comunicação à Sony Music através do email dev_br@sonymusic.com. O Usuário entende e concorda que esse endereço se
destina exclusivamente ao envio de denúncias e notificações apenas, não sendo um
canal de contato com a Sony Music, que não responderá aos e-mails.

2. Aceitação de Termos e Políticas. Ao participar do Game, o Usuário confirma que
concorda integralmente com:
a) este Termo e
b) a Política de Privacidade da Sony Music e autoriza que seus dados sejam
utilizados para as finalidades descritas na Política.
3. Alteração do Termo. A Sony Music poderá alterar o presente Termo, a qualquer tempo,
a seu exclusivo critério, sem necessidade de comunicação prévia aos Usuários.
4. Se qualquer parte deste Termo for considerada inexequível, inválida ou ilegal, a parte
restante permanecerá em total vigência e efeito.
5. Se a Sony Music deixar de impor alguma cláusula deste Termo, isso não será
considerado uma renúncia ao direito pertinente.
6. Os títulos das cláusulas deste Termo são meramente referenciais e não deverão ser
interpretados de forma a restringir seu alcance e plena aplicabilidade.
7. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo, desistindo as Partes de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. Qualquer disputa que
surja em virtude do presente Termo será regulada pela Legislação Brasileira. O Usuário
declara ter lido, estar ciente e de pleno acordo com o conteúdo e condições deste Termo.

