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TERMO DE USO DAS REDES SOCIAIS

Caro(a) usuário(a),
A maior rede de academias Pró3 abre espaço para seus clientes e interessados na prática de atividades físicas
compartilharem informações sobre o tema. Faça parte desta comunidade!
A Pró3 convida a segui-la, deixar seus comentários, postar e compartilhar fotos, vídeos e/ou “links”, nesta que é a
página oficial da Pró3 no Facebook, bem como em nossas outras mídias sociais oficiais. Vale lembrar que pelas Normas
de Utilização Pró3, não é permitido filmar ou fotografar o interior da academia, salvo mediante autorização expressa da
Direção.
Destaca-se que para você interagir (postando/publicando um comentário, criando um post/publicação ou
compartilhando conteúdo) será necessário seguir este Termo de Uso das Redes Sociais, válido para o Facebook, Tiktok,
possuir perfil ou conta, sendo necessário observar não só
Twitter, Instagram, Youtube e as demais redes sociais que a Pró3possuir
este como também o da respectiva rede social.

Primeiramente, é importante que você saiba que esta página não é adequada para reclamações, dúvidas ou sugestões.
Para isso disponibilizamos o canal Fale Conosco disponível em nosso site (www.pro3academia.com.br
www.pro3academia.com.br).
Todas as publicações são monitoradas e serão removidas caso violem estes Termos de Uso, ou sejam caracterizadas
como inadequadas ou ofensivas.
Será removido também qualquer conteúdo que não se relacione com a natureza desta página, que for repetitivo ou
quebre a harmonia que buscamos.
Buscamos manter nosso ambiente seguro e estimulante, onde você possa se sentir aceito e respeitado. Nós não
estamos aqui para te bajular, mas podemos te dar um empurrãozinho, se for isso que você precisa. :)
Todos os comentários, imagens, vídeos, “links” e outros conteúdos postados pelos usuários desta página ou do
Facebook não necessariamente representam as opiniões, pontos de vista, valores, princípios e ideais da Pró3, sendo de
responsabilidade exclusiva de seus autores os conteúdos criados e expressados.
Poderão ser ocultados, bloqueados, excluídos ou denunciado
denunciados,
s, conforme o caso, aqueles conteúdos e aqueles
usuários que:
•

Usarem palavras de baixo calão, linguagem vulgar, ofensiva ou agressiva que façam apologia a crime, contravenções
penais ou contrárias à moral e bons costumes;

•

Publicarem lixo eletrônico, "spamming", correntes ou forem repetitivos;

•

Utilizarem nosso espaço para vender produtos de qualquer tipo, veicular qualquer tipo de material publicitário ou de
propaganda pessoal ou em benefício de terceiros (sejam pessoas físicas ou jurídicas), promoções ou qualquer outra
forma de oferta de venda;

•

Difamarem, atacarem, denegrirem ou menos prezarem direta ou indiretamente qualquer um dos nossos colaboradores,
prestadores de serviços, negócios e marcas;

•

Intimidarem, assediarem, praticarem bullying, publicarem conteúdo que contenha nudez, discurso de ódio, qualquer
material obsceno, indecente, enganoso ou desleal; que sejam ameaçadores, difamatórios, incitem violência ou violem
quaisquer direitos de terceiros, incluindo civis e humanos ou ainda que contenham qualquer conteúdo ilegal;

•

Promoverem, publicarem, anunciarem ou divulgarem imagens, ideias, políticas ideológicas, religiões ou outras;

•

Carregarem, anexarem ou disponibilizarem “link” para carregar arquivos ou páginas da web que contenham software
ou outros materiais protegidos por lei de propriedade intelectual nacional ou internacional, a menos que você seja
o autor ou tenha recebido todas as autorizações necessárias para fazê
fazê-lo,
lo, bem como qualquer outro software ou
programas que possam danificar o funcionamento de equipamentos de informática de terceiros ou similares.

A Pró3não é responsável por conduta inadequada ou ilegal e violação de direitos (incluindo de propriedade intelectual)
realizada pelos usuários de suas páginas/contas mantidas em redes sociais. Assim, ao deixar um comentário, compartilhar as
postagens ou enviar mensagem em nossas páginas/conta, o usuário responsabiliza-se por qualquer violação das obrigações descritas
neste Termo de Uso e pelas consequências (inclusive qualquer perda ou dano), incluindo a responsabilidade cível e criminal.

Ao deixar um comentário, o usuário concorda com a publicação do mesmo e com este Termo de Uso, além de
permitir que a Pró3 use e divulgue os dados do seu perfil para qualquer finalidade relacionada ao uso dos canais de
redes sociais em questão, sem que seja criado um vínculo com a empresa.

A PRÓ3 utiliza suas redes sociais para divulgação de suas ofertas, serviços, promoções e novidades, mas não se
compromete a responder individualmente as dúvidas ou reclamações dos visitantes da página. Para isso, você pode utilizar o
Fale Conosco (www.pro3academia.com.br/fale-conosco/) ou tirar qualquer dúvida diretamente com a unidade que você
deseja!
A Pró3 alerta que não solicita publicamente informações pessoais (documentos de identificação, dados bancários, etc.)
aos usuários de suas páginas.
Sempre que alguma medida for necessária para melhorar nossa comunicação ela será inserida neste Termo de Uso,
por escolha da Pró3.

Se você curte a melhor rede de academia Pró3, está também curtindo e aderindo ao Termo de Uso! :D

