Termos e Condições de Uso
Estes termos de uso podem ser modificados durante o uso deste site sem
aviso prévio. Qualquer uso contínuo do Sexylady-brasil.com confirma que
você concordou em cumprir os novos termos de uso de qualquer contrato
usando sexylady-brasil.com devem ser observados além dos seguintes
Termos de Uso.
Responsabilidade
Este site contém imagens e conteúdo de natureza erótica. Se isso perturbar
sua ética ou sua moral, você será solicitado a sair. Ao continuar sua
navegação, você declara que é adulto de acordo com as leis vigentes que
aceitam o conteúdo do site.
Ao navegar neste site clicar nos links deste site, você confirma que leu,
entendeu e aceitou os termos e condições do mesmo. Sob nenhuma
circunstância os administradores deste site poderão ser responsabilizados
pelos serviços oferecidos nos anúncios ou pelo conteúdo adicionado por
uma escota à sua página da web.
Os anunciantes (homens, mulheres e travestis) são os únicos responsáveis
pelos serviços oferecidos em seus anúncios e são pessoalmente
responsáveis pela lei em vigor no Brasil em caso de violação ou infração. A
administração do site se reserva o direito inegável de bloquear, excluir e
ocultar anúncios e fotos, além de denunciar aos anunciantes (homens,
mulheres e travestis) à polícia qualquer violação da lei em vigor.
Ao entrar no sexylady-brasil.com, você certifica as seguintes informações e
entende que confiamos nesta certificação e aceitamos estes termos de uso
para permitir o acesso ao site. Por este meio, você certifica, sob uma
declaração de perjúrio não juramentado:
*Você tem 18 anos ou mais.
*Que você conhece todas as leis locais em sua área que afetam seu direito
legal de acessar um site erótico ou adulto.
*Que você nunca compartilhará esses documentos com menores ou de
qualquer maneira.
Direitos autorais
As marcas comerciais, nomes, logotipos e marcas de serviço
(coletivamente, as marcas comerciais) exibidas este site. Nenhuma
informação contida neste site deve ser interpretada como concessão de
uma licença ou o direito de usar uma marca comercial sem a permissão
prévia por escrito do proprietário do site.
Vínculo

Não somos empregadores de acompanhantes (homens, mulheres e
travestis) colocados em nossas páginas da web, Não somos uma agência.
Os anunciantes que garantiram que todos os serviços oferecidos sejam
totalmente compatíveis com a legislação em vigor. Além disso, o pessoal
responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento deste site não fornece
nenhum tipo de serviço adicional (serviços fotográficos, locação de imóveis,
layout e preparação de publicidade), limitado a fornecer suporte.
Este site não deve ser consultado para obter conteúdo, com o objetivo de
ser usado contra qualquer pessoa, real ou não, de qualquer maneira
imaginável. Seu interesse em todos os dados é de natureza puramente
privada e o conteúdo deste site é apenas para uso pessoal.
Qualquer violação desta regra básica e vinculativa deve ser imediatamente
às autoridades policiais relevantes desse país.
Política de entrega
Todos os anúncios serão entregues entre 24 e 96 horas.
Política de reembolso
Nós não reembolsamos o valor do anúncio após cancelamento do anúncio
seja por quebra dos termos de uso, seja por vontade própria do anunciante.
Conteúdo original
O uso do sexylady-brasil.com não permite que você anuncie imagens falsas,
importações da internet, publicidade fraudulenta ou qualquer outro
conteúdo ilegal que possa enganar os visitantes da internet. O sexyladybrasil.com tem o direito de fechar/encerrar/suspender qualquer conta com
essa intenção.
Conteúdo exclusivo
O uso do sexylady-brasil.com não permite várias contas (conta duplicada).
Criar várias contas resultará no fechamento/encerramento/suspensão da
conta.
Publicação de conteúdo
Você não pode postar conteúdo copiado de outro site em nosso site sem o
conhecimento do verdadeiro proprietário. Nesse caso, temos o direito de
fechar/encerrar/suspender a sua conta.
Autorização de uso de Imagem
Ao concordar com estes termos e condições de uso, declaro para os devidos
fins, que autorizo a utilização da minha imagem, para serem utilizadas
integralmente ou em parte, com citação de meu nome, nas condições
originais da captação das imagens, sem restrição de prazos, desde a
presente data.

Esta autorização se refere a fotos ou imagens em vídeos, com ou sem
captação de som, cedidas pelos próprios anunciantes para uso e publicação
no site sexylady-brasil e nas redes sociais do Sexylady-brasil.com no twitter
e no instagram.
A presente autorização não permite a modificação das imagens, dos textos,
adições, ou qualquer mudança, que altere o sentido das mesmas, ou que
desrespeite a inviolabilidade da imagem das pessoas, previsto no inciso X
do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e no
art. 20 da lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro.

Uso do Site
O Sexylady-brasil.com, gosta de confiar nos usuário do site. Esperamos que
você aja com respeito pela razão moral. A partir desse momento, você
reconhece que é obrigado a agir moralmente e a respeitar as regras
estabelecidas nesta política. Ao utilizar o site sexylady-brasil.com você
declara estar ciente de que somos apenas um site de classificados de
acompanhantes, e que não intermediamos nenhum tipo de negociação
entre acompanhante e cliente. Não nos responsabilizamos pela qualidade
dos atendimentos e serviços prestados pelas acompanhantes cadastradas
em nosso site. Não nos responsabilizamos pela autenticidade das fotos
apresentadas nos anúncios veiculados em nosso site. O uso de imagens ou
informações como nomes e telefones de terceiros sem a prévia autorização
poderá causar a exclusão imediata do anúncio, e possível banimento do
anunciante em nosso site. Todas as informações de acesso recolhidas serão
usadas para ajudá-lo a tornar as visitas no nosso site o mais agradável
possível. A garantia da confidencialidade dos dados dos utilizadores do
nosso site é importante para o Sexylady-brasil.com. Todas as informações
relativas aos anunciantes e visitantes que usem o Sexylady-brasil.com serão
tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais de 26
de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98). O uso do Sexylady-brasil.com pressupõe
a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe do Sexylady-brasil.com
reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo,
recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com
regularidade de forma a estar sempre atualizado.
O site Sexyladybrasil.com é de uso adulto, é vedada sua utilização para visualização ou
anúncios a qualquer pessoa menor de 18 anos. Ao utilizar você declara ser
maior de 18 anos. Ao publicar um anúncio no sexylady-brasil.com, o Usuário
confirma que pode acessar o conteúdo com direitos plenos e também
declara que todas as pessoas retratadas na(s) imagem(ns) carregada(s) são
maiores de idade (maiores de 18 anos) e que recebeu consentimento para
publicá-la(s) no sexylady-brasil.com.

