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Termos e Condições 

 
Estes Termos são firmados entre a Performance Horizon Group Limited (Número da Empresa 07188234), ("PHG") e 
você ("Editor"). Ao selecionar a caixa a seguir, o Editor concorda e assume: 
- que tem a capacidade e a autoridade para firmar estes Termos e vincular a empresa ou organização que 
representa a eles; e 

- que a empresa ou organização que o Editor representa concorda em estar vinculada por estes Termos. 

 
1. Inscrição do Editor 

 

1.1. A inscrição do Editor para se tornar um Editor na Rede de Anunciante pertinente pode ser aprovada a critério 
exclusivo do Anunciante ("Aprovado"). 

1.2. Se aprovado, o Editor terá acesso a uma Área de Gerenciamento do Editor. 

1.3. Se o Editor concordar em participar de um Programa, o Editor poderá se inscrever na PHG ao fornecer as 
informações solicitadas e seguir outras instruções que estiverem declaradas na Área de Gerenciamento do Editor. 

1.4. A participação do Editor em um Programa fica a critério do Anunciante que opera o Programa. 
1.5. Se o Anunciante aprovar a participação do Editor, o Editor concordará ainda em estar vinculado a quaisquer 
condições específicas que o Anunciante possa impor periodicamente. 

 
2. Rastreamento de Pedidos e Usuário 

 

2.1. A PHG deverá criar Links e fornecê-los ao Editor, que permitirá que a PHG e parceiros da PHG (incluindo 
Anunciantes) rastreiem Usuários encaminhados pelo Editor, bem como em relação ao Programa. 

2.2. O Editor deve implementar os Links no Site do Editor de acordo com as instruções da PHG, mantê-los sempre 
totalmente operacionais e garantir que sejam atualizados de acordo com as instruções da PHG. 
2.3. O Editor reconhece e concorda expressamente que o atraso do Editor em, ou a falha em, implementar, operar 
e manter Links corretamente pode fazer com que Encaminhamentos não sejam identificados, bem como nenhuma 
Comissão deverá ser paga ao Editor em relação a tais Encaminhamentos não identificáveis. 

 
3. Licenças de Propriedade Intelectual, Marca e Propriedade 

 

3.1. Cada Parte concede à outra uma licença não exclusiva, revogável, sublicenciável, isenta de royalties, para uso, 
reprodução e exibição de sua respectiva Propriedade Intelectual para os fins de fornecer o Serviço e operar os 
Programas dos quais o Editor participa. 

3.2. Nada nestes Termos deverá operar para transferir qualquer interesse ou propriedade nos Direitos de 
Propriedade Intelectual de uma Parte para a outra. 

 
4. Comissão 
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4.1. Comissão é devida em relação a Encaminhamentos que resultem em Transações Aprovadas. 

4.2. Uma "Transação Aprovada" é a venda de mercadorias ou fornecimento de serviços ou inscrição ou outra ação 
iniciada pelo Usuário, conforme especificado em uma Descrição do Programa, que foi confirmada pelo Anunciante 
como aprovada. 
 
5. Pagamento. 

 

5.1. O Pagamento de Comissões é dependente do fornecimento de tais fundos pelos Anunciantes para a PHG e, 
portanto, o Editor concorda que a PHG deverá ser responsável para com o Editor pelas Comissões somente quando 
a PHG tiver recebido tais fundos dos Anunciantes. Por meio deste, o Editor isenta a PHG de qualquer reivindicação 
de Comissões se a PHG não tiver recebido tais fundos dos Anunciantes. 

5.2. As Comissões deverão ser devidas somente para pagamento ao Editor uma vez que o Editor tiver ganho 
Comissões acima do limite mínimo de pagamento de £20/$30/€30 por mês. Uma matriz de pagamentos de 
valores de limites mínimos está disponível mediante solicitação para todas as outras moedas. Com o objetivo de 
evitar dúvidas, as Comissões ganhas abaixo do limite em qualquer mês deverão ser transferidas para o mês 
seguinte. 

5.3. O Editor reconhece e concorda expressamente que se o Editor não utilizar seus fundos ou fornecer 
informações suficientes para a PHG para a transferência eletrônica de fundos para o Editor dentro de 18 meses da 
data na qual a nota fiscal do Editor pode ser gerada na Área de Gerenciamento do Editor, a PHG deverá ter o direito 
de reter essa Comissão não reivindicada para a própria conta da PHG, e o Editor deverá perder qualquer 
reivindicação em relação a isso. 

5.4. A PHG se reserva o direito de reivindicar de volta fundos não utilizados se transações posteriormente virem a 
se tornar resultado de Atividades Não Éticas. 

5.5. A PHG tem a autoridade de HMRC para gerar notas fiscais com IVA em nome do Editor. É exigido do Editor que 
ele mantenha a PHG atualizada com informações em relação ao status de IVA do Editor (incluindo, mas não 
limitando-se a, status de registro IVA, número de IVA (se aplicável), endereço e nome da organização), bem como 
que garanta que os dados de pagamento na Área de Gerenciamento do Editor estão corretos. 

5.6. Portanto, o Editor concorda: 

5.6.1. em não emitir notas fiscais com IVA para a PHG para Comissões ganhas; e  

5.6.2. que a PHG deverá gerar notas fiscais com IVA de autocobrança em nome do Editor pela duração destes 
Termos. 

 
6. Garantias do Editor. 

 

6.1. O Editor representa, garante e assume para a PHG que: 

(a) ele tem o direito, poder e autoridade corporativa total para firmar estes Termos, bem como para realizar os atos 
exigidos mediante estes Termos; 

(b) sua aceitação destes Termos, bem como seu desempenho de tais obrigações e deveres sob estes Termos, não 
violam e não violarão qualquer acordo no qual o Editor seja uma das partes ou esteja vinculado; 

(c) todas as informações e dados que o Editor fornecer à PHG, ao Anunciante ou a Usuários e a qualquer outra parte 
através ou em conexão com estes Termos estão corretos, precisos e não levam a conclusões incorretas; 
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(d) as atividades do Editor e Site do Editor através e em conexão com os Serviços da PHG e com a Rede do 
Anunciante pertinente, bem como qualquer processamento de dados em relação a Usuários, deverão estar em 
conformidade com quaisquer e todas as leis aplicáveis, regulamentos e códigos de conduta vigentes 
periodicamente, conforme aditados, aprovados novamente, estendidos ou consolidados; 

(e) ele deverá seguir sempre as Diretrizes do Editor, bem como práticas recomendadas do setor para promoção do 
Programa. Promoções que são inaceitáveis incluem, mas não estão limitadas a, promoções por e-mails não 
solicitados; 

(f) seu Site e suas atividades através dos e em conexão com os Serviços da PHG, bem como Rede do Anunciante 
pertinente, não deverão conter qualquer Malware ou outro código ou material equivalente ou semelhante; 

(g) ele deverá fornecer um link claro e correto para sua política de privacidade de cada página em seu Site; 

(h) ele deverá incluir uma declaração em sua política de privacidade de que a PHG e/ou o Anunciante (ou outra 
parte, onde aplicável) pode usar código ou cookies no site do Editor para acompanhar o desempenho de esforços 
de marketing do Anunciante, bem como que nenhuma informação pessoalmente identificável seja coletada nesse 
processo; 
(i) qualquer Propriedade Intelectual que ele usar não viola e não violará qualquer direito de terceiros (incluindo, 
sem limitação, ao ser obsceno, difamatório ou violar qualquer direito autoral, marca comercial ou outro direito de 
propriedade). 

 

7. Indenização do Editor 

 

7.1. Por meio deste, o Editor se compromete em indenizar a PHG, Empresas Associadas da PHG e Anunciantes da 
PHG (junto com seus diretores, funcionários e agentes) totalmente e efetivamente contra quaisquer e todos os 
custos, reivindicações, despesas e responsabilidades (incluindo honorários advocatícios razoáveis) decorrentes de: 

(a) qualquer violação das garantias definidas na cláusula 6; e 

(b) qualquer arquivo contaminado, vírus, worm ou cavalo de troia originando-se do Site do Editor (qualquer 
questão dentro do escopo desta indenização sendo uma "Reivindicação"). 

7.2. A PHG deverá notificar o Editor de qualquer Reivindicação e acompanhar as ações do Editor em relação a essa 
Reivindicação. 

7.3. A cláusula 11 destes Termos não deverá se aplicar a esta cláusula 7. 

 
8. Garantias da PHG 

 

8.1. A PHG representa, garante e assume para o Editor que: 

(a) tem o direito, o poder e a autoridade total para firmar estes Termos, bem como para realizar os atos 
necessários sob estes Termos; 

(b) sua execução destes Termos e o desempenho de suas obrigações e deveres sob estes Termos, bem como que 
não viola e não violará qualquer acordo do qual seja uma das partes ou ao qual esteja vinculado; e 

(c) o uso do Editor de Propriedade Intelectual da PHG não deverá violar a propriedade intelectual ou outros direitos 
de qualquer uma das partes. 
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9. Garantia Limitada 

 

9.1. O Editor reconhece e concorda que os Serviços são fornecidos em uma base "no estado em que se encontram", 
bem como que a PHG não faz qualquer garantia em relação à disponibilidade ou ao tempo de ativação do Serviço 
nem garante que o Serviço é adequado para os requisitos específicos do Editor ou que resultará em qualquer nível 
específico de renda ou negócios para o Editor. 

 
10. Vigência, Rescisão e Suspensão 

 

10.1. Estes Termos iniciam na Data de Início de Vigência e deverão permanecer vigentes até que sejam encerrados 
de acordo com suas cláusulas. 

10.2. Qualquer uma das Partes pode rescindir estes Termos, a qualquer momento, mediante aviso por escrito para 
a outra Parte na hipótese de: 

(a) uma violação material destes termos pela outra Parte; ou 

(b) a outra Parte aprovando uma resolução ou um tribunal de jurisdição competente emitindo uma decisão de que a 
outra Parte estaria liquidada, um receptor, receptor administrativo, administrador ou gerente é indicado em relação 
a qualquer parte do negócio ou ativos da outra Parte; a outra parte é incapaz de pagar seus débitos no significado 
da Seção 123 da Lei de Insolvência de 1986 ou qualquer evento semelhante ocorrer em qualquer outra jurisdição 
em relação à outra Parte. 

10.3. Além disso, a PHG pode rescindir estes Termos: 

(a) imediatamente e sem aviso se o Editor se envolver em Atividades Não Éticas ou violar a cláusula 6 ou 13 destes 
Termos; e 

(b) mediante aviso imediato sem causa. 

10.4. O Editor pode rescindir estes Termos mediante aviso imediato sem causa. 

10.5. A PHG pode suspender sua provisão de Serviços ou a participação do Editor em qualquer Programa ou 
desativar Links, se a PHG acreditar que é necessário para evitar danos, perda ou responsabilidade para a PHG, 
Anunciantes ou Empresas Associadas da PHG, incluindo, sem limitação, se a PHG acreditar que o Editor está 
envolvido em quaisquer Atividades Não Éticas. 

10.6. Se a PHG exercer seus direitos de suspensão sob a cláusula 10.5, ela deverá notificar o Editor assim que for 
possível e retomar a provisão de Serviços e/ou do Programa assim que tiver sido resolvido que o motivo para 
suspensão não se aplica mais. 

10.7. Exceto para as obrigações da PHG na cláusula 13, a PHG deverá ser isenta de toda responsabilidade, deveres 
e obrigações para com o Editor (incluindo, sem limitação, qualquer obrigação de pagamento) durante o período 
dessa suspensão. Para evitar dúvidas, o Editor não deverá ter direito a qualquer Comissão, compensação ou 
qualquer outra forma de pagamento em qualquer período de suspensão, seja ou não a suspensão liberada e o 
acesso subsequentemente concedido de novo à Rede da PHG. 

 
11. Limitação de Responsabilidade 
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11.1. Nada nestes Termos deverá limitar ou excluir a responsabilidade de qualquer uma das Partes por perda ou 
danos devido a ou decorrente de morte, lesão pessoal ou falsidade ideológica. 

11.2. Salvo em relação à cláusula 7 acima, nenhuma das Partes deverá ser responsável pela outra por perda de 
lucros, ou danos indiretos, incidentais ou consequentes, mesmo se essa Parte tiver sido avisada da possibilidade de 
tais danos, incorridos como resultado de ou em conexão com estes Termos, seja decorrente de violação de 
contrato, negligência ou qualquer outro motivo. 

11.3. A responsabilidade máxima da PHG para com o Editor em relação a perdas diretas do Editor decorrentes da 
violação da PHG de qualquer uma das cláusulas destes Termos não deverá exceder a Comissão recebida ou devida 
ao Editor nos três meses antes do evento que deu origem à responsabilidade. 

 
12. Contestações e Avisos 

 

12.1. Ambas as Partes deverão fazer todos os esforços razoáveis para resolver contestações bona fide. 

12.2. Se não ocorrer uma resolução em até 30 dias do início, qualquer uma das Partes poderá encaminhar essa 
contestação para um superior na PHG, com ambas as partes concordando em tentar resolver essa disputa em um 
período adicional de 30 dias. 

12.3. Qualquer aviso feito sob estes Termos deverá ser por escrito e deverá ser considerado fornecido ou feito: 
quando enviado em mãos ou por serviço de entrega, mediante recibo; quando enviado por postagem pré-paga de 
primeira classe, no segundo dia útil após a data de postagem; ou quando fornecido por fax (sujeito à retenção pela 
Parte remetente de confirmação de transmissão bem-sucedida), quatro horas após a hora da transmissão bem-
sucedida; ou quando feito por e-mail imediatamente na transmissão; ou quando publicado no site da PHG 
imediatamente quando a publicação é feita. 

12.4. Os avisos deverão ser entregues ou publicados nos endereços das Partes fornecidos acima ou para qualquer 
outro endereço notificado em substituição. 

 
13. Confidencialidade 

 

13.1. Ambas as Partes deverão tomar as medidas razoáveis durante a Vigência, e por dois anos após isso, para 
impedir a divulgação de Informações Confidenciais da outra Parte que não seja para seus funcionários ou agentes, 
que devem ter acesso a tais Informações Confidenciais para realizar as obrigações dessa Parte sob estes Termos, 
bem como que concordaram, cada um deles, em cumprir esta cláusula. 

13.2. Não obstante o exposto acima, qualquer uma das Partes pode divulgar Informações Confidenciais sem o 
consentimento da outra Parte se essa divulgação for exigida por lei. Ambas as Partes podem tornar a relação 
pública, sujeito à aprovação da outra Parte de quaisquer materiais de publicidade, sendo que essa aprovação não 
deve ser retida ou postergada por motivo inexplicável. 

 
14. Força Maior 

 

14.1. Nenhuma das Partes deverá ser responsável por ou ser considerada em violação destes Termos por qualquer 
atraso ou falha de desempenho, conforme exigido por estes Termos, como resultado de qualquer causa ou 
condição que esteja além do controle razoável dessa Parte, incluindo, mas não se limitando a atos divinos, atos 
governamentais, greves ou guerra, e que essa Parte não seja capaz de superar pelo exercício de auditoria razoável. 
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15. Cláusulas Gerais 

 

15.1. A falha de uma dessas Partes em insistir em ou aplicar rígido desempenho pela outra Parte de qualquer 
cláusula destes Termos ou para exercer qualquer direito sob estes Termos não deverá ser interpretada como uma 
isenção do direito dessa Parte de declarar ou contar com qualquer uma dessas cláusulas ou direito nessa ou em 
qualquer outra instância. 

15.2. Estes Termos envolvem o acordo integral entre as Partes e substituem todos os acordos, declarações e 
representações anteriores, independentemente de serem negligentes ou de outra forma (que não seja falsidade 
ideológica) por uma das Partes em relação ao assunto em questão. 

15.3. Salvo como expressamente fornecido nestes Termos, uma pessoa (natural ou legal) que não for uma Parte 
nestes Termos não terá direito sob a Lei de Contratos (Direitos de Terceiros) de 1999 para aplicar qualquer termo 
destes Termos, mas não afeta qualquer direito ou recurso de um terceiro que exista ou esteja disponível 
independentemente dessa Lei. 

15.4. O Editor não deverá atribuir estes Termos ou qualquer direito, interesse ou obrigação sob eles sem o prévio 
consentimento por escrito da PHG. A PHG poderá atribuir estes Termos ou qualquer um de seus direitos, interesses 
ou obrigações sob eles a qualquer terceiro, incluindo, sem limitação, qualquer Empresa Associada, sem restrição, 
ou a qualquer sucessor da PHG na forma de fusão, consolidação ou aquisição de todos ou substancialmente todos 
os negócios e ativos da PHG em relação a estes Termos. 

15.5. Exclusivamente no caso de haver alguma inconsistência entre a Descrição do Programa e estes Termos, estes 
Termos deverão prevalecer. 

15.6. Se qualquer cláusula destes Termos for ou se tornar inválida ou ilegal em qualquer aspecto, essa cláusula 
deverá ser considerada separadamente destes Termos, mas a validade, legalidade e exequibilidade das cláusulas 
restantes não deverão ser afetadas. 

15.7. Os títulos da cláusula nestes Termos são incluídos somente para conveniência e não deverão afetar sua 
interpretação. 
15.8. Nenhuma das Partes deverá ter o direito de vincular a outra a qualquer acordo com um terceiro nem 
representar-se como um agente, parceiro ou joint venture da outra, nem incorrer em qualquer obrigação ou 
responsabilidade em nome da outra. 

15.9. A expiração ou rescisão destes Termos (por qualquer que seja o motivo) não deverá rescindir qualquer 
cláusula ou obrigação que seja expressamente ou por implicação fornecida para entrar em vigência ou continuar 
em vigência após essa rescisão e deverá ser sem prejuízo aos direitos e responsabilidades e outros recursos das 
Partes. 

15.10. Estes Termos deverão ser regidos pela lei inglesa e as Partes irrevogavelmente se submetem à jurisdição 
exclusiva dos tribunais inglesas. 

 
16. Atualizações 

 

16.1. A PHG poderá atualizar estes Termos periodicamente publicando uma nova versão no site da PHG. 

16.2. A PHG notificará o Editor de atualizações destes Termos por e-mail, na Área de Gerenciamento do Editor ou 
por outro método adequado. 

16.3. O uso continuado do Editor dos Serviços e/ou participação em um Programa após a data de qualquer uma 
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dessas atualizações constituirá a aceitação do Editor em estar vinculado pelos termos atualizados. 

16.4. Se o Editor não concordar com qualquer atualização proposta para estes termos, o Editor deverá notificar a 
PHG e, de acordo com instruções da PHG: 

(a) cessar a participação extra em quaisquer Programas então ativos; 

(b) concordar em continuar com quaisquer Programas então ativos, de acordo com instruções razoáveis da PHG. 

 

 

17. Definições. 

 

Nestes Termos, estas palavras têm os seguintes significados: 

"Anunciante" significa um terceiro cujas mercadorias ou serviços o Editor promove para Usuários como parte de um 
Programa, que pode incluir agências responsáveis por vários Programas do Anunciante; 

"Rede do Anunciante" significa a rede proprietária através da qual o Editor pode anunciar e comercializar produtos 
e serviços do Anunciante para Usuários via Site do Editor; 

"Transação Aprovada" significa uma Transação que foi aprovada de acordo com o processo definido na cláusula 4; 

"Empresa Associada" significa um membro do grupo da PHG e qualquer entidade que é controlada por ou sob o 
controle comum com qualquer uma das entidades descritas acima; 

"Comissão" significa a taxa devida ao Editor em relação a Transações Aprovadas; 

"Informações Confidenciais" significa que estes Termos e todas as comunicações e informações, sejam por escrito, 
visuais ou orais, e todos os outros materiais fornecidos para ou obtidos, seja de forma eletrônica ou não, por uma 
das Partes da outra durante a Vigência e todas as informações, relatórios, desenhos, recomendações, dados ou 
orientações dadas por uma das Partes à outra de acordo com suas obrigações sob estes Termos, e deverá (sem 
limitação do exposto acima) incluir qualquer informação de qualquer que seja a fonte fornecida para ou obtida por 
uma das Partes em relação aos segredos comerciais, associações comerciais, assuntos técnicos ou comerciais da 
outra Parte ou no caso da PHG qualquer Empresa Associada, parceiros, joint ventures ou qualquer Anunciante ou 
associado comercial da PHG; 

"Data de Início da Vigência" significa a data de execução destes Termos (ou o último de diferentes datas), como 
evidenciado pelos registros indicando a data que o Editor se inscreveu na rede; 

"Direitos de Propriedade Intelectual" significa patentes, direitos, marcas comerciais, nomes de domínio ou de 
empresas de comércio, endereços de e-mail, direitos autorais (incluindo qualquer um desses direitos em 
disposições tipográficas, sites ou software), sejam registrados ou não e quaisquer inscrições para registro ou 
direitos para se inscrever para registro de qualquer um dos direitos expostos acima em invenções, conhecimento 
("know how"), segredos comerciais e outras Informações Confidenciais, direitos em bancos de dados e todos os 
outros direitos de propriedade intelectual de um caráter semelhante ou correspondente, que subsistem agora ou 
no futuro em qualquer parte do mundo; 

"Link" significa o link que a PHG fornece para o Editor para inclusão no Site do Editor, que quando clicado por um 
Usuário, identifica: 

1. que o Usuário foi indicado pelo Editor; e 
2. o Programa no qual o Usuário está participando; 
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"Malware" significa programas de software desenvolvidos para danificar ou para realizar outras ações indesejadas 
em um sistema de computador; 

"Partes" deverá significar o Editor e a PHG, e "Parte" deverá significar um deles; 

"Programa" significa uma oferta comercial ou conjunto de ofertas de produtos e serviços do Anunciante 
especificados em uma Descrição de Programa; 

"Descrição de Programa" significa os principais parâmetros de um Programa, que podem incluir, sem limitação, 
uma descrição da empresa do Anunciante, taxas de comissão, período de cookie, termos e condições específicas 
do Editor e outras informações semelhantes; 

"Diretrizes do Editor" significa as diretrizes vinculadas a estes Termos no Anexo 1; 

"Área de Gerenciamento do Editor" significa a interface de relatórios da PHG acessível do URL 
www.performancehorizon.com; 

"Encaminhamentos" significa o encaminhamento do Editor ou introdução de um Usuário para um Anunciante como 
parte de um Programa, que pode resultar em uma Transação Aprovada. 

"Serviços" significa a cláusula da tecnologia e operação da PHG dos programas; 

"Site" significa o site, o blog, o fórum, o código de voucher, a lista de e-mail ou outro meio mecânico do Editor 
desenvolvido ou destinado a encaminhar Usuários para Anunciantes; 

"Vigência" significa a duração destes Termos, iniciando na Data de Início da Vigência e continuando até a data de 
rescisão por uma das Partes, ou expiração; 

"Termos" significa estes termos e condições", conforme atualizado periodicamente; 

"Transação" significa a venda ou fornecimento de quaisquer mercadorias ou serviços do Anunciante para Usuários 
ou introduções, encaminhamentos ou outras interações do Usuário em relação a mercadorias ou serviços do 
Anunciante, como definido no Programa aplicável; 

"Atividades Não Éticas" tem o significado atribuído no Anexo 1, Parágrafo 2; 

"Usuário" significa um consumidor individual que compra, se inscreve, consulta sobre ou realiza alguma ação em 
relação aos produtos e serviços do Anunciante. 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 
Diretrizes do Editor 

 
1. Cada Editor assume para a PHG que ele não deverá se envolver em qualquer atividade fraudulenta, não ética ou 
ilegal, ou qualquer atividade que não seja transparente para, nem do melhor interesse de, PHG, Anunciantes e 



 
 
 
 

Address: One Trinity Green, Eldon Street, South Shields, NE33 1SA - Phone: 0191 4813434 - Fax: 0845 686 0921 Web: 
www.performancehorizon.com - Email: info@performancehorizon.com 

Usuários ("Atividades Não Éticas"). Exemplos de Atividades Não Éticas incluem, mas não estão limitados a: 

1.1. uso de software inapropriado (seja de terceiros ou de outra forma) para gerar ganho financeiro para o Editor; 

1.2. participar de apostas sobre termos essenciais não permitidos em pesquisa paga ou em qualquer sistema de 
publicidade de terceiros com base em palavras-chave, sem a prévia aprovação da PHG e/ou do Anunciante; 

1.3. implementar links, onde haja um incentivo para clicar neles sem o total conhecimento por parte do Usuário 
das consequências de suas ações; por exemplo, ativar um cookie que possa posteriormente significar uma 
conversão de venda para o proprietário do link do Editor ("cliques forçados"); 

1.4. reproduzir a ação de um clique no link do Editor, que resulta no armazenamento de um cookie na máquina do 
Usuário, que posteriormente pode resultar na conversão de uma venda para o dito Editor. 

 
2. As cláusulas deste parágrafo aplicam-se aos Editores cujo Site consiste em uma lista de e-mail (Editores de E-
mail"). A PHG deverá indicar se cada Editor de E-mail deve: 

2.1. obter a aprovação da PHG antes de enviar promoções por e-mail em nome de Anunciantes para Usuários; 

2.2. fornecer imediatamente exemplos de promoções por e-mail que o Editor de E-mail se propõe a usar; 

2.3. fornecer imediatamente total divulgação em relação à origem e à fonte de sua lista ou banco de dados de 
endereços de e-mail, incluindo fornecer evidência satisfatória de que esses foram devidamente comprados ou 
licenciados; e detalhes que demonstrem que foram criados, fornecidos e operados de acordo com a proteção de 
dados e outras leis aplicáveis. 

2.4. É responsabilidade de cada Editor proteger e manter a confidencialidade de seus logins, Links e outros dados 
usados para gerenciar o acesso à Área de Gerenciamento do Editor e Programas, a fim de garantir que um terceiro 
não possa alterar os detalhes do Editor sem conhecimento do Editor. 

2.5. Cada Editor deve especificar os URLs que ele usará para rastrear Transações como parte do processo de 
inscrição através da Área de Gerenciamento do Editor ("URLs Autorizados"). A PHG poderá ignorar transações 
inseridas via URLs que não sejam os URLs Autorizados e/ou reter Comissão em relação a elas. Um Editor pode 
adicionar URLs extras ou substituí-los periodicamente através da Área de Gerenciamento do Editor, mas tais URLs 
somente se tornarão operacionais assim que forem confirmados como tal pela PHG. 

2.6. Periodicamente, a PHG pode solicitar informações do Editor para evidenciar como e onde o Editor está 
promovendo seu Site, e o Editor deverá fornecer tais informações imediatamente à PHG. 

2.7. Se qualquer Editor ou Usuário tiver configurado seu sistema para desativar qualquer tecnologia para 
confirmação dos meios de encaminhamento, a PHG tratará o Usuário como não tendo sido encaminhado para 
qualquer Editor. 

2.8. Todas as informações na Área de Gerenciamento do Editor devem sempre ser completas e precisas. A PHG se 
reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, comprovante de identidade do Editor. Se o Editor não fornecer 
isso no período especificado pela PHG, a PHG poderá então rescindir estes Termos mediante aviso imediato. 
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Termos do Anunciante, que formam parte de seu acordo com a PHG: 

 

Termos e Condições do Programa  

 

Estes Termos e Condições do Programa junto com os Termos e Condições da PHG (coletivamente, o "Acordo"), 
estabelecem os termos de uso para o Editor participar do Programa para Afiliados do iTunes ("Programa"). 

 

Ao se tornar um participante do Programa na rede da PHG, o Editor também concorda em seguir os Termos e 
Condições do Programa abaixo.  

 

A Apple Inc. ou sua entidade afiliada aplicável ("Apple") deverá ser um beneficiário de terceiros ao Acordo. 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

Depois que o Editor ler e concordar com o Acordo, o formulário de registro e site, inscrição e/ou serviço aplicáveis 
do Editor (cada um, uma "Propriedade do Editor") serão avaliados, e o Editor será notificado se a Propriedade do 
Editor for aceita para participação no Programa. Se o Editor for aceito para participar do Programa e a Propriedade 
do Editor for posteriormente determinada (a critério exclusivo da Apple) como não adequada, a participação do 
Editor no Programa poderá ser rescindida com efeito imediato. O Acordo rege a participação somente no Programa. 

Propriedades do Editor não adequadas incluem, mas não estão limitadas a, aquelas que: 

• Violam direitos de marca comercial da Apple ou de qualquer terceiro ou ainda violam os direitos de qualquer 
terceiro 

• Contenham materiais sexualmente explícitos 
• Contenham conteúdo de ódio/violento/ofensivo 
• Promovam discriminação com base em raça, sexo, religião, nacionalidade, necessidades especiais, orientação 

sexual, idioma, opinião política, crença filosófica ou idade 
• Promovam atividades ilegais ou violem quaisquer leis aplicáveis, incluindo aquelas destinadas a "spyware", 

"adware" ou SPAM 
• Violam quaisquer direitos de propriedade intelectual, incluindo, sem limitação, limpar texto ou imagens de sites 

ou de outras propriedades da Apple (p. ex., iTunes Store, App Store, iBooks Store ou Mac App Store) 
• Não declaram claramente uma política de privacidade online para seus visitantes 
• Usam meios que levem a conclusões incorretas ou fraudulentos para solicitar cliques 
• Incluam uma marca comercial da Apple no nome de domínio 
• Sejam de outra forma considerados ofensivos ou inadequados 

TERMOS E CONDIÇÕES 

1. Termos e Condições do Programa. 

1.1. A PHG pode publicar ofertas na Área de Gerenciamento do Editor para pagar aos participantes do Programa 
uma comissão especificada em retorno por determinados serviços de publicidade levando a um Link de 
Qualificação (como definido a seguir). Se tais ofertas tiverem sido criadas na Área de Gerenciamento do Editor, seus 
termos deverão ser considerados como uma parte dos "Termos e Condições do Programa".  

1.2. Se um Editor for aceito no Programa, a participação do Editor no Programa deverá ser rastreada pela PHG e 
deverá ser regida pelo Acordo. Na hipótese de qualquer inconsistência entre os Termos e Condições da PHG e estes 
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Termos e Condições do Programa, estes Termos e Condições do Programa deverão prevalecer. 

1.3. A qualquer momento, a PHG ou a Apple pode com ou sem aviso: (a) alterar, suspender ou descontinuar 
qualquer aspecto da participação de um Editor no Programa ou neste Acordo; ou (b) remover, alterar ou modificar 
quaisquer logotipos, marcas comerciais, marcas de serviço, imagem total da marca, links de texto, códigos, 
imagens, fotos, feeds de dados, cópia de texto, gráfico ou anúncio de banner enviado pela PHG ou Apple através 
da Área de Gerenciamento do Editor ("Material de Criação"). O Editor concorda em implementar imediatamente 
qualquer solicitação para remover, alterar ou modificar qualquer Material de Criação. 

1.4. A participação do Editor no Programa através da Área de Gerenciamento do Editor pode ser rescindida pela 
PHG mediante aviso imediato por qualquer motivo. 

2. Uso de Conteúdo Promocional. 

2.1. O Editor pode usar determinado conteúdo promocional, como pode ser fornecido através do Programa, 
incluindo prévias de músicas e videoclipes, capa do álbum e ícones de app ("Conteúdo Promocional"), para os fins 
de promoção do assunto do Conteúdo Promocional; desde que tal Conteúdo Promocional: (i) seja inserido somente 
em páginas que promovam o conteúdo do qual o Conteúdo Promocional tem como base; (ii) esteja próximo ao selo 
da Web apropriado aprovado pela Apple fornecido através do Programa ("Selo") que atua como um link diretamente 
para páginas na loja específica do país aplicável (cada uma, uma "Loja", e coletivamente, as "Lojas") nas quais os 
consumidores podem comprar o conteúdo promovido; (iii) inclua atribuição indicando que o Conteúdo Promocional 
foi "fornecido como cortesia do iTunes" se tal Conteúdo Promocional incluir prévias de músicas ou videoclipes; (iv) 
seja somente transmitido, e não possa ser baixado, salvo, armazenado em cache ou sincronizado com vídeo, se tal 
Conteúdo Promocional incluir prévias de músicas ou videoclipes; (v) não seja usado para valor de entretenimento 
independente de sua finalidade promocional; (vi) não seja usado para promover quaisquer outras mercadorias ou 
serviços; e (vii) o uso do Editor de tal conteúdo está em conformidade com todas as leis, estatutos, regulamentos 
ou normas aplicáveis, incluindo, sem limitação, requisitos de idioma para anúncios, em todos os países dos quais a 
Propriedade do Editor esteja acessível. Em relação a qualquer país no qual a Propriedade do Editor seja um destino 
ou do qual a Propriedade do Editor seja acessível (coletivamente, o "País de Destino"), o Editor deverá selecionar e 
usar somente o Conteúdo Promocional disponibilizado através do Programa para esse País de Destino. 

2.2. Na extensão que o Editor exibir em sua Propriedade do Editor material de criação ou conteúdo promocional 
que não tenha sido fornecido através do Programa, incluindo, mas não se limitando a tal conteúdo gerado pelo 
Editor ou outro terceiro ("Material de Criação do Editor"), (i) que incorporar um Link de Qualificação (definido neste 
documento), conforme especificado nos Termos e Condições do Programa, ou (ii) divulgar Conteúdo Promocional, 
esse Material de Criação do Editor deve estar próximo a um Selo apropriado. Um "Link de Qualificação" é um link 
direcionando o Cliente da Propriedade do Editor do Editor para uma Loja usando um URL especialmente 
configurado, conforme especificado na Área de Gerenciamento do Editor ou uma API compatível com a Apple, como 
fornecido pela Apple para uso na Rede da PHG. 

2.3. O Editor deverá encaminhar para a Apple imediatamente após o recebimento quaisquer reivindicações 
recebidas em conexão com o Conteúdo Promocional, Material de Criação e/ou Material de Criação do Editor, e 
removerá qualquer um desses conteúdo imediatamente de sua Propriedade do Editor mediante solicitação. 

3. Uso de Ferramentas Avançadas para Links. Mediante solicitação do Editor e mediante aprovação da Apple, a 
PHG poderá fornecer acesso a determinadas ferramentas para uso do Editor em conexão com links para as Lojas, 
incluindo o Enterprise Partner Feed (Feed para parceiros empresariais) ("EPF") e a API de Pesquisa (coletivamente, as 
"Ferramentas Avançadas para Links"). Sujeito aos Termos e Condições do Programa, a PHG concede ao Editor uma 
licença pessoal, não exclusiva, não transferível e não sublicenciável para uso, reprodução, modificação e 
redistribuição dos dados fornecidos através da EPF exclusivamente para a criação de links para a(s) Loja(s) em 
conexão com a participação do Editor no Programa. Exceto conforme expressamente declarado nos Termos e 
Condições do Programa, nenhum outro direito ou licença, expresso ou implícito, é concedido pela PHG neste 
documento para a EPF ou outras Ferramentas Avançadas para Links. 

4. Responsabilidades do Editor. 

4.1. O Editor vinculará sua Propriedade do Editor a áreas nas Lojas usando um Link de Qualificação. O Editor pode 
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postar quantos Links de Qualificação para as Lojas desejar em sua Propriedade do Editor, de acordo com os Termos 
e Condições do Programa. Qualquer link usado com qualquer um dos Links de Qualificação pelo Editor em sua 
Propriedade do Editor não pode incluir qualquer chamada que não seja para a compra de um ou mais produtos em 
uma Loja. Por exemplo, um link não pode incluir uma chamada para ler ou escrever uma avaliação de produto em 
uma Loja. A posição, o destaque e a natureza de links na Propriedade do Editor deverão cumprir quaisquer 
requisitos especificados nos Termos e Condições do Programa e/ou nas Diretrizes de Identidade do Editor, 
conforme podem ser atualizados periodicamente, 
(http://www.apple.com/itunes/affiliates/resources/documentation/identity-guidelines.html), mas a critério do 
Editor. O Editor deve garantir que os gráficos apropriados sejam usados com os URLs apropriados e que os URLs se 
vinculem à área correta da Loja aplicável. O Editor deverá remover imediatamente links de URL para as Lojas 
mediante solicitação da PHG. 

4.2. O Editor não pode realizar ofertas em relação a termos de busca ou palavras-chave utilizados por qualquer 
mecanismo de busca na internet ou outro diretório ou serviços de encaminhamento (p. ex., Yahoo Search 
Marketing, Google, etc. (cada um deles, um "Mecanismo de busca") para retornar ou avisar sobre resultados de 
busca na internet se essa palavra-chave for, incluir ou for semelhante de forma confusa a qualquer marca 
comercial ou marca de serviço da Apple (incluindo, mas não se limitando a, Apple, iTunes, App Store, iBooks Store, 
Mac App Store, iMac, Apple Store, Mac, MacBook, iPod e iPhone; para obter uma lista completa de marcas 
comerciais da Apple, acesse o site da Apple em http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html). Poderá 
ser exigido que o Editor empregue correspondência de palavra-chave negativa para impedir a violação desta Seção. 
O Editor pode realizar ofertas em relação a termos genéricos de busca (MP3, música, vídeo, etc.) de Mecanismos de 
Busca desde que os termos de busca, relação de títulos e descrições do Editor, bem como o conteúdo de suas 
Propriedades do Editor não violem qualquer direito autoral ou quaisquer outros direitos da Apple ou de qualquer 
terceiro, conforme determinado pela Apple a seu exclusivo critério, ou que violem os Termos de Serviço do 
Mecanismo de Busca que exibirá a publicidade. 

4.3. Exceto na forma de uso permitido das Ferramentas Avançadas para Links, o Editor não pode empregar 
qualquer meio mecânico para obter conteúdo de qualquer Loja ou site da Apple, incluindo, mas não se limitando a, 
limpeza, visualização, download ou rastreamento programático. 

4.4. O Editor não deverá fazer quaisquer representações, garantias ou outras declarações em relação à Apple, 
qualquer Loja ou site da Apple, qualquer um dos produtos ou serviços da Apple ou políticas de site da Apple, 
exceto como expressamente autorizado pelos Termos e Condições do Programa. 

4.5. O Editor é responsável por notificar a PHG ou a Apple de qualquer mau funcionamento dos Links de 
Qualificação ou outros problemas com a participação do Editor no Programa. 

4.6. O Editor não representará nem usará qualquer conteúdo em sua Propriedade do Editor, incluindo, sem 
limitação, imagens gráficas, logotipos, cópia de texto, texto editorial, comunicados à imprensa ou marcas, que (i) 
poderiam ser interpretados para sugerir que esse conteúdo foi criado ou fornecido por, ou representa os pontos de 
vista ou opiniões da, Apple; (ii) levam a conclusões incorretas, são difamatórios, caluniosos, obscenos ou 
questionáveis; (iii) violam, vão contra, atenuam ou prejudicam os direitos da Apple ou de qualquer terceiro; (iv) 
refere-se à Apple mas é usado como parte de um nome de um produto ou serviço de uma empresa que não seja a 
Apple; ou (v) é usado de qualquer outra forma inconsistente com qualquer termo dos Termos e Condições do 
Programa ou com qualquer cláusula de lei.  

4.7. O Editor não se envolverá em práticas de configurações de computador ou download de software enganoso 
para promover a Apple, as Lojas ou qualquer site da Apple. As práticas enganosas proibidas incluem, mas não 
estão limitadas a, instalação de software sem conhecimento do usuário, alteração da página inicial do usuário sem 
garantir a permissão do usuário e oferta de software por download que não é instalado ou operado como 
pretendido. 

4.8. O Editor não relacionará nem se referirá à Apple como um patrocinador de qualquer promoção sem a prévia 
aprovação por escrito da Apple. 

5. Links. 
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5.1. O Editor é exclusivamente responsável por testar links para garantir que estejam funcionando devidamente. 
Nem a PHG, a Apple ou fornecedores de terceiros autorizados deverão ter qualquer responsabilidade por links 
inoperantes ou posicionados incorretamente. 

5.2. O Editor deverá monitorar todos os links para garantir a operabilidade. Isso inclui testes e manutenção de 
bancos de dados atualizados de links. 

6. Comissões. 

6.1. O Editor deverá ganhar a comissão especificada na oferta publicada na Área de Gerenciamento do Editor se um 
cliente da Loja (um "Cliente") comprar um produto qualificado para comissão que seja assunto do Programa 
durante uma Sessão (definido a seguir), e se tal Cliente tiver acessado a Loja e comprado esse produto através de 
um Link de Qualificação (como definido a seguir). A lista de produtos que serão qualificados para uma comissão 
sob o Programa pode ser encontrada na Área de Gerenciamento do Editor. Produtos qualificados para comissão 
estão sujeitos à alteração sem aviso, a crédito exclusivo da Apple, e o Editor deverá verificar diariamente a lista 
atualizada de produtos qualificados para comissão. Nem a Apple nem a PHG deverá assumir qualquer 
responsabilidade pelo pagamento de uma comissão em relação a produtos não qualificados para comissão ou 
vendas não qualificadas (incluindo onde produtos forem comprados para fins não autorizados). 

6.2. Uma "Sessão" é o período iniciando quando um Cliente inicialmente acessa uma Loja através de um Link de 
Qualificação da Propriedade do Editor do Editor ("Contato Inicial") e terminando assim que forem atingidas (i) 24 
horas após o Contato Inicial, (ii) a hora na qual o mesmo Cliente acessa subsequentemente qualquer Loja através 
de outro link do Editor, (iii) a hora na qual o Cliente apaga cookies de seu dispositivo ou computador ou (iv) a 
expiração ou rescisão da Vigência do Programa aplicável. Para evitar dúvidas, não deverá haver um Link de 
Qualificação se ele incluir qualquer chamada que não seja para a compra de um produto em uma Loja; e o Editor 
reconhece que uma Sessão não iniciará exceto se cookies estiverem ativados no dispositivo ou no computador do 
Cliente. 

6.3. O Editor reconhece e concorda que a Apple deverá ter o direito e responsabilidade exclusivos para o 
processamento de todos os pedidos feitos por Clientes. O Editor reconhece que todos os acordos em relação a 
vendas para Clientes deverão ser entre a Apple e o Cliente. 

6.4. A determinação em relação a se uma venda é feita por um Link de Qualificação, e se uma comissão deve ser 
paga, será feita pela Apple e é final e vinculativa para o Editor e a PHG. No que diz respeito entre a PHG e a Apple, 
os preços dos produtos serão definidos exclusivamente pela Apple ou pelo vendedor do conteúdo (conforme 
aplicável), a seu critério.  

6.5. O Editor não deverá ter direito a comissões e deverá reverter quaisquer comissões já pagas (mediante 
solicitação da Apple para a PHG) se o Editor estiver em violação do Acordo ou tiver se envolvido em qualquer 
atividade fraudulenta, incluindo, mas não se limitando a, itens envolvendo cookies, ocultação (também conhecida 
como "cloaking") ou forçar pop-ups. 

7. Propriedade e Licenças. 

7.1. O Editor, a PHG e a Apple, cada um individualmente, tem e deverá reter todos os direitos, títulos e interesses 
em seus nomes, logotipos, marcas comerciais, marcas de serviço, imagem total da marca, direitos autorais e 
tecnologia proprietária, incluindo, sem limitação, esses nomes, logotipos, marcas comerciais, marcas de serviço, 
imagem total da marca, direitos autorais e tecnologia proprietária atualmente usados ou que ele possa usar ou 
desenvolver no futuro. 

7.2. A PHG, se autorizada pela Apple, concede ao Editor uma licença revogável, não exclusiva e mundial para uso, 
reprodução e transmissão do nome, logotipos, marcas comerciais, marcas de serviço, imagem total da marca e 
tecnologia proprietária publicados na Área de Gerenciamento do Editor exclusivamente para a finalidade de criar 
links da Propriedade do Editor do Editor para as Lojas em conexão com o Programa. Exceto conforme 
expressamente definido nestes Termos e Condições do Programa ou permitido pela legislação aplicável, o Editor 
não pode copiar, distribuir, modificar, realizar engenharia reversa ou criar trabalhos derivados da mesma. Qualquer 
reputação resultante do uso do Editor do nome, logotipos, marcas comerciais, marcas de serviço e imagem total da 
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marca da Apple será útil exclusivamente para o benefício da Apple e não criará qualquer direito, título ou interesse 
para o Editor. O Editor não deverá sublicenciar, ceder ou transferir quaisquer dessas licenças para o uso das 
mesmas, e qualquer tentativa de sublicenciamento, cessão ou transferência será nula. Na extensão em que o 
registro de licenciamento de direitos de propriedade intelectual for exigido sob a legislação aplicável, o Editor 
deverá registrar um respectivo acordo de licença ou qualquer outro acordo, que regerá o licenciamento de direitos 
de propriedade intelectual e registrá-lo com uma autoridade relevante. 

7.3. O Editor pode usar somente o Material de Criação publicado na Área de Gerenciamento do Editor e somente 
em conexão com o Programa. O Material de Criação destina-se exclusivamente para uso com a finalidade de 
publicidade de conteúdo nas Lojas. O uso do Editor do Material de Criação deverá ser em conformidade com as 
Diretrizes de Identidade do Editor (http://www.apple.com/itunes/affiliates/resources/documentation/identity-
guidelines.html), que podem ser alteradas periodicamente. O Editor não deverá usar o Material de Criação em 
conexão com qualquer atividade que deprecie a Apple, ou seus produtos ou serviços, ou que prejudique a 
reputação da qualidade inerente nos mesmos. O uso de material de criação ou conteúdo que seja publicado em 
outros sites, encontrado em outros e-mails ou em outras fontes, manipulado de qualquer forma ou derivado de 
qualquer meio que não seja a Área de Gerenciamento do Editor não é permitido. Se o Editor não cumprir totalmente 
com esta cláusula, a Apple poderá reter comissões, fazer com que a PHG rescinda imediatamente o Acordo, exigir 
que a PHG remova imediatamente o Editor do Programa ou utilize qualquer recurso disponível em legislação ou 
patrimônio. 

7.4. O uso do Editor dos nomes, logotipos, marcas comerciais, marcas de serviço e imagem total da marca de 
acordo com as Seções 7.2 e 7.3 deve ser de maneira claramente em menos destaque do que o nome, logotipos, 
marcas comerciais, marcas de serviço, imagem total da marca, produtos e/ou nome de Propriedade do Editor do 
Editor. O Editor não deverá criar nem tentar criar uma impressão de que há uma associação ou afiliação entre a 
Apple e o Editor além da disposição de que o Acordo rege. 

7.5. O Editor deverá sempre manter a qualidade de seus serviços em um nível satisfatório para a PHG e a Apple. A 
PHG e a Apple sempre deverão ter o direito de analisar as atividades do Editor relacionadas ao Acordo.  

7.6. O Editor deverá cessar iem não emitir notas fiscais com IVA para a PHG para Comissões ganhas; 
emediatamente o uso do nome, logotipos, marcas comerciais, marcas de serviço, imagem total da marca, 
tecnologia proprietária e qem não emitir notas fiscais com IVA para a PHG para Comissões ganhas; eualquer outro 
Material de Criação da Apple mediante a rescisão de sua participação no Programa.  

7.7. O Editor concede à PHG uma licença não exclusiva, mundial, isenta de royalties, com direito a sublicenciar, 
usar, reproduzir e transmitir qualquer anúncio com banner ou gráfico enviado pelo Editor exclusivamente para fins 
de parceria entre marcas (também conhecido como "co-branding") ou como um link de retorno do site da Apple 
para a Propriedade do Editor do Editor. A PHG garantirá que a Apple removerá esse anúncio com banner ou gráfico 
mediante solicitação do Editor. 

8. Confidencialidade. 

8.1. Exceto como fornecido nos Termos e Condições do Programa ou com consentimento prévio por escrito da 
Apple, o Editor concorda que todas as informações, incluindo, sem limitação, os termos dos Termos e Condições 
do Programa, informações financeiras e comerciais da Apple, suas listas de clientes, bem como suas informações 
de preços e vendas, deverão permanecer estritamente confidenciais e não deverão ser utilizadas, diretamente ou 
indiretamente, pelo Editor para seus próprios fins comerciais ou para qualquer outra finalidade. Não obstante o 
exposto acima, o Editor pode fornecer uma cópia de tais informações (a) de acordo com uma liminar ou por 
qualquer agência administrativa (desde que uma liminar não seja exigida pela legislação aplicável), (b) para seus 
contadores, advogados ou outros agentes em uma base confidencial e (c) conforme exigido por legislação, regra, 
regulamento ou processo jurídico aplicável, desde que o Editor forneça à Apple aviso de tal exigência antes de 
qualquer divulgação desse tipo, bem como que tome as medidas razoáveis para obter tratamento protetivo de tais 
informações. 

8.2. O Editor reconhece e concorda que a Apple deverá ter a posse e reter todos os direitos, títulos e interesses em 
todos os nomes, endereços e outras informações de identificação de Clientes acessando sites da Apple ("Dados do 
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Cliente") que a Apple coletar, incluindo, sem limitação, Clientes que acessam sites da Apple através de Links de 
Qualificação, e o Editor não deverá ter direitos de usar esses Dados do Cliente. 

9. Privacidade. 

9.1. O Editor não deverá enviar quaisquer e-mails, direta ou indiretamente, que anunciem ou promovam a Apple, 
seus produtos, serviços, sites ou ofertas sem o prévio consentimento por escrito da Apple, bem como aprovação da 
Apple do conteúdo de e-mail final deve ser obtida da Apple em cada e toda instância; desde que, no entanto, se tal 
anúncio ou promoção incluído nesse e-mail for exclusivamente limitado à inclusão de um Link Qualificado, então 
nenhum consentimento da Apple deverá ser necessário. Os e-mails do Editor devem estar em conformidade com 
qualquer legislação local aplicável que se aplique à transmissão de e-mails do Editor (incluindo, por exemplo, a Lei 
CAN-SPAM de 2003 dos Estados Unidos). 

9.2. O Editor não deverá enviar qualquer e-mail ou outra forma de mensagem eletrônica, anúncio ou outra 
comunicação promocional contendo o nome, produto ou serviço, endereço de site, metamarca ou qualquer outro 
tipo de identificador da Apple para qualquer destinatário, exceto se o destinatário tiver consentido diretamente em 
receber essa comunicação do Editor ou o Editor tiver uma relação comercial preexistente com o destinatário que 
permita legalmente que o Editor envie tais comunicações. Além disso, o Editor concorda em oferecer a um 
destinatário dessa comunicação o recurso de "recusar" comunicações adicionais do Editor seja ligando para um 
número de ligação gratuita ou enviando um e-mail para "cancelar assinatura" ao Editor. 

10. Rescisão. 

10.1. A participação do Editor no Programa através da Área de Gerenciamento do Editor ou o Acordo pode ser 
rescindido pela PHG com a vigência imediata mediante aviso ao Editor por qualquer motivo, incluindo, mas não se 
limitando a, mediante solicitação da Apple diante de determinação da Apple de que há problemas técnicos ou 
operacionais (ou seja, interrupções causadas por, ou problemas em, tecnologia online/de Internet) que afete 
negativamente a conformidade com o Acordo. Além disso, a PHG pode suspender ou rescindir imediatamente um 
Editor na hipótese de qualquer Editor romper ou violar qualquer termo ou condição do Acordo, ou se o Editor 
tentar gerar comissões de forma fraudulenta, através de falsidade ou qualquer violação dos termos do Acordo, 
sendo que, nesse caso, a PHG se reserva o direito de reter o pagamento de comissões com investigação pendente 
de suspeita de fraude, violação ou falsidade. A Rescisão do Acordo também deverá rescindir quaisquer e todos os 
Termos e Condições do Programa restantes. No entanto, todos os direitos a pagamento de valores não contestados, 
as causas de ação e quaisquer cláusulas, que por seus termos destinem-se a sobreviver à rescisão, deverão 
sobreviver à rescisão do Acordo. 

10.2. O Acordo deverá iniciar assim que o Editor tiver aceito os termos do Acordo e a inscrição do Editor no 
Programa tiver sido aprovada, e deverá ser rescindida como definido neste documento. 

10.3. O Editor concorda expressamente em renunciar e anular seus respectivos direitos e obrigações sob qualquer 
legislação aplicável na hipótese de qualquer rescisão do Acordo na extensão em que essa legislação exija qualquer 
pronunciamento judicial para a rescisão do Acordo. 

11. Representações. 

11.1. O Editor e a PHG garantem um para o outro que têm a autoridade para firmar estes Termos e Condições do 
Programa, realizar suas obrigações sob o mesmo, bem como que têm direitos suficientes para conceder quaisquer 
licenças concedidas neste documento. 

11.2. O Editor garante que: (a) o conteúdo de sua Propriedade do Editor (conforme aplicável) não (i) viola qualquer 
direito autoral, patente, marca comercial, segredo de marca ou outro direito de propriedade ou direito de 
publicidade ou privacidade da Apple ou de qualquer terceiro; (ii) viola qualquer legislação, estatuto, norma ou 
regulamento aplicável; (iii) contém material difamatório ou calunioso; (iv) contém material libidinoso, pornográfico 
ou obsceno; (v) viola quaisquer leis em relação à concorrência desleal, antidiscriminação ou propaganda enganosa; 
(vi) promove violência ou contém discurso de ódio; ou (vii) contém vírus, cavalos de troia, worms, "bombas-relógio" 
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ou outras rotinas de programação semelhantes nocivas ou prejudiciais; e (b) o Editor tem e cumpre uma política de 
privacidade que é exibida com destaque em sua Propriedade do Editor (conforme aplicável) e em conformidade 
com leis de privacidade aplicáveis. 

11.3. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A PHG NEM A APPLE FAZ QUALQUER 
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO VIOLAÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO PROMOCIONAL, 
FERRAMENTAS AVANÇADAS PARA LINKS, MATERIAL DE CRIAÇÃO, SELOS E QUAISQUER OUTROS MATERIAIS OU 
TECNOLOGIA FORNECIDOS DIRETA OU INDIRETAMENTE POR OU PARA A APPLE, OU SEU USO DE OPERAÇÃO, 
ISOLADAMENTE OU EM COMBINAÇÃO COM SEUS MATERIAIS. TODO ESSE CONTEÚDO PROMOCIONAL, FERRAMENTAS 
AVANÇADAS PARA LINKS, MATERIAL DE CRIAÇÃO, SELOS E QUAISQUER OUTROS MATERIAIS OU TECNOLOGIA, SÃO 
FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E "CONFORME DISPONÍVEIS", E A PHG E A APPLE NÃO 
GARANTEM QUE QUALQUER UM DOS ITENS EXPOSTOS ACIMA ATENDERÁ AOS SEUS REQUISITOS, QUE QUALQUER 
USO OU OPERAÇÃO (SE APLICÁVEL) SERÁ ININTERRUPTO OU SEM ERROS, QUE QUAISQUER DEFEITOS SERÃO 
CORRIGIDOS OU SERÃO COMPATÍVEIS COM QUAISQUER PRODUTOS, SOFTWARE OU SERVIÇOS. NENHUMA 
ORIENTAÇÃO OU INFORMAÇÃO ORAL OU POR ESCRITO DADA PELA PHG OU PELA APPLE OU POR UM 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DA PHG OU DA APPLE CRIARÁ UMA GARANTIA. 

12. Indenização. O Editor concorda em indenizar e isentar de danos, e mediante solicitação da Apple, defender a 
Apple e seus afiliados, diretores, executivos, funcionários e agentes de e contra qualquer e toda responsabilidade, 
reivindicações, perdas, danos, prejuízos ou despesas (incluindo honorários advocatícios razoáveis) gerados por um 
terceiro, decorrentes do Programa ou deste Acordo, incluindo, mas não se limitando a, uma violação ou violação 
alegada, de qualquer uma de suas representações ou obrigações neste documento. Se solicitado, o Editor assumirá 
o controle da defesa ou liquidação de tal reivindicação, desde que o Editor não deva assumir qualquer posição 
contrária aos interesses da Apple, e deverá consultar a Apple de forma significativa em relação a tal defesa ou 
liquidação.  A Apple deverá ter o direito, às suas próprias custas e com seu conselho escolhido, de participar da 
defesa de qualquer reivindicação e/ou, a critério da Apple, liquidar qualquer reivindicação às suas próprias custas.   

13. Limitação de Responsabilidade. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM 
NENHUMA HIPÓTESE A PHG OU A APPLE DEVERÁ SER RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, 
INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, AQUISIÇÃO DE 
MERCADORIAS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; ou INTERRUPÇÃO NOS NEGÓCIOS) 
DECORRENTE DE QUALQUER FORMA DO PROGRAMA OU DESTE ACORDO, NO ENTANTO CAUSADOS E SEJA POR 
TEORIA DE CONTRATO, DELITO OU ATO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU DE OUTRA FORMA, MESMO SE A PHG OU A APPLE TIVER SIDO AVISADA DA 
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. 

14. Disposições Gerais. 

14.1. O Editor e a PHG deverão agir como um contratado independente e não deverão ter autoridade para obrigar 
ou vincular o outro de forma alguma. Nada neste Acordo tem como objetivo ou deverá operar para criar uma 
parceria ou joint venture de qualquer tipo entre a Apple e o Editor, ou para autorizar a Apple ou o Editor a agir 
como um agente um para o outro, e nem a Apple ou o Editor deverá ter autoridade para agir em nome de, ou um 
pelo outro, nem se vincular ao outro, de forma alguma (incluindo, mas não se limitando a, fazer qualquer 
representação ou garantia, supor qualquer obrigação ou responsabilidade e o exercício de qualquer direito ou 
poder). Especificamente, mas sem limitação, o Editor (a) não deverá agir como o agente da Apple e não deverá ter 
autoridade para solicitar pedidos de, nem fazer representações para, possíveis clientes de produtos ou serviços da 
Apple, (b) não deverá agir em nome da Apple e/ou obrigar a Apple de qualquer forma e (c) deverá tornar as 
limitações em parágrafos (a) e (b) acima claras para qualquer terceiro. 

14.2. A PHG pode modificar qualquer um dos termos e condições contidos neste Acordo, a qualquer momento e a 
seu critério exclusivo, ao publicar um aviso de alteração ou um novo acordo na Área de Gerenciamento do Editor e 
fornecer ao Editor aviso da modificação através da Área de Modificação do Editor ou através de um acordo 
subsequente por escrito entre as partes. SE QUALQUER MODIFICAÇÃO NÃO FOR ACEITÁVEL PARA O EDITOR, SEU 
ÚNICO RECURSO SERÁ RESCINDIR ESTE ACORDO. A PARTICIPAÇÃO CONTÍNUA DO EDITOR NO PROGRAMA APÓS A 
PUBLICAÇÃO DA APPLE DE UM AVISO DE ALTERAÇÃO OU UM NOVO ACORDO NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DO 
EDITOR CONSTITUIRÁ A ACEITAÇÃO VINCULATIVA DA ALTERAÇÃO OU DO NOVO ACORDO, CONFORME APLICÁVEL.  
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14.3. O Editor e a PHG concordam que a Apple deverá ser um terceiro beneficiário e deverá adquirir direitos sob 
este e deverá ter direitos de aplicar termos deste Acordo, conforme a Lei de Contratos (Direitos de Terceiros) de 
1999.  14.4. Exceto conforme exigido de outra forma pela legislação aplicável, estes Termos e Condições do 
Programa foram firmados e deverão ser interpretados e aplicados de acordo com as leis da Inglaterra e Wales, e os 
tribunais ingleses deverão ter a jurisdição exclusiva em relação a quaisquer contestações decorrentes deste Acordo. 
O Editor consente com a jurisdição exclusiva de tais tribunais, concorda em aceitar serviço ou processo por 
correspondência e isenta qualquer defesa jurisdicional ou local disponíveis de outra forma. Os avisos para a Apple 
devem ser enviados por carta registrada para Affiliate Program, iTunes Marketing, 1 Infinite Loop MS 12-CB, 
Cupertino, California 95014, com uma cópia para Apple Inc. Legal Department, Internet Software and Services, 1 
Infinite Loop MS: 169-4ISM, Cupertino, CA 95014. 

14.5. Este Acordo pode ser acordado em mais de uma parte, cada uma das quais juntas deverão formar um e o 
mesmo instrumento. O Editor e a PHG concordam que a execução pode ser obtida em qualquer formato 
conveniente para o Editor e a PHG. O Editor expressará a aceitação afirmativa dos termos e condições deste Acordo 
ao indicar isso quando solicitado a fazê-lo na Área de Gerenciamento do Editor e, se solicitado, em um site da 
Apple designado.  

14.6. As cláusulas deste Acordo são independentes de e separadas entre si, e nenhuma cláusula deverá ser afetada 
ou considerada inválida ou inexequível devido ao fato de que, por qualquer motivo, qualquer outra ou outras delas 
possam ser inválidas ou inexequíveis no todo ou em parte. O Editor e a PHG reconhecem e concordam com a 
preparação e execução deste Acordo somente no idioma inglês. 

Última atualização: 24 de julho de 2014 

 


