Termos e Condições de Uso
WWW.MUSICADOPE.NET
Ao acessar este Website, você concorda com estes termos e políticas e nós temos o direito de
alterar as nossas políticas que entrarão em vigor imediatamente.
O nosso website é fornecido como uma plataforma digital gratuita aos nossos visitantes.
Se você não concordar com estes termos, você não deve usar nosso website de forma alguma.
Privacidade
Este site e seus proprietários adotam uma abordagem proativa para a privacidade do usuário e
para assegurar que as medidas necessárias são tomadas para proteger a privacidade dos seus
utilizadores ao longo da sua experiência ao visitar o site
Política de cookies
O que são cookies?
“Cookies” são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu computador através
do navegador (browser), retendo apenas informação relacionada com as suas preferências, não
incluindo, como tal, os seus dados pessoais.
Este site usa cookies para melhorar a experiência dos usuários ao visitar o site. Cookies são
pequenos arquivos salvos no computadores do usuário que analisam, guardam e armazenam
informações sobre as interações e uso do website. Isso permite que o website, através do seu
servidor possa fornecer aos utilizadores uma experiência personalizada dentro deste website
Música DOPE
Termos de Utilização Aceitável
Nota de Direitos Autorais.
Nós controlamos todos os direitos autorais e outros direitos de propriedade.
As músicas em nosso Website são apenas para uso promocional, não reivindicamos qualquer
conteúdo como nosso e não teremos responsabilidade por qualquer uso ilegal do conteúdo. No
caso de violação de direito autorais ou propriedade intelectual contacte-nos primeiramente para
remoção da sua propriedade, A Música DOPE se reserva o direito de remover qualquer conteúdo
ou usuário que julgarmos violar nossa Política de Uso Aceitável.
Qualquer material de violação de direitos autorais será removido imediatamente sem aviso prévio.
Condições de Uso
Você concorda que não usará o nosso website Música DOPE para: se envolver em quaisquer
actividade ilegal, transmitir quaisquer vírus, ataque cibernético, ou outros itens de natureza
contaminante ou destrutiva, Violar ou tentar violar nossos sistemas ou interferir com o uso normal
de nossos serviços pelos usuários, Ou apresentar conteúdo difamatório, obsceno, pornográfico,
abusivo, assediante, ameaçador que encoraja actividades ilegais.
Nosso website esta Sob Creative Commons License. Você Podera:
Copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato, adaptar, remixar, transformar, e
criar a partir do material desde que citem a fonte (Nosso Website) e cumprir com as políticas de
proprietários de direitos autorais.
Atenção: Este Website é Monitorado 24 horas por dia, no caso de não seguir as regras acima, o
usuário (Seu IP e sua Rede toda) será bloqueada para sempre de acessar o website.
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