Termos da Plataforma de
Anúncios
da Eureka
Os decorrentes Termos da Plataforma de Anúncios da Eureka
(“Termos”) são celebrados pelo Contratante (“Publisher”), que assina
estes Termos eletronicamente, e a Eureka Digital Mídia Eireli,
(“Eureka”). Estes Termos regem e regulam a participação do
Contratante na plataforma de anúncios da Eureka (“Plataforma”). A
partir desde termo, a Eureka e o Contratante estão de acordo e
reconhecem:
1- Direito de Propriedade Intelectual.O software utilizado na
plataforma é de propriedade da “Eureka”. Não é permitido copiar,
vender ou alugar qualquer parte dos Serviços disponíveis na
Plataforma ou práticas como extrair o código fonte do software. O
fornecimento de dados pelo "publisher" disponibilizados pela
plataforma deverá ter autorização prévia da “Eureka”. Não é
permitido que o "Publisher" remova, oculte ou altere itens como, o
alerta da “Eureka” de direitos autorais, recursos de marca, ou outros
direitos de propriedade utilizados em quaisquer serviços da
plataforma, incluindo software e documentação. O “Publisher”
permite que eventualmente a "Eureka" poderá incluir seus dados ou
marca em apresentações comerciais ou divulgações de marketing,
em dados financeiros e relatórios de campanha.
2 - Informações Confidenciais.Estão de acordo do "Publisher" que
não é permitido compartilhar Informações Confidenciais da
“Eureka” sem aprovação prévia e por escrito de algum representante
legal da empresa. Fazem parte das "Informações Confidenciais da
“Eureka” os seguintes itens: (1) softwares, tecnologia utilizada e
documentações da “Eureka” relacionadas ao uso da Plataforma, (2)
taxas de interação relacionadas ao desempenho da "Plataforma", e,

(3) em situações de comum entendimento, informações
disponibilizadas pela “Eureka” que normalmente são consideradas
confidenciais.
3 - Ingresso a Plataforma.A partir do momento em que é feita a
inscrição na Plataforma da Eureka, você permite que a Eureka
veicule, conforme os serviços disponíveis, banners de anúncios e
outros conteúdos ("Anúncios"). O uso da Plataforma está sujeito ao
seu conhecimento e a nossa aprovação de cadastro ( "Cadastro").
Usufruímos o direito de recusar ou limitar seu acesso a Plataforma.
4- Remuneração.O “Publisher” reconhece e concorda que a Eureka
pode não ser capaz de preencher cem por cento (100%) de seu
Inventário com o pagamento de anúncios.
O “Publisher" será remunerado pela “Eureka" conforme o acordo
comercial celebrado entre as partes. Este acordo poderá variar caso
a caso e poderá ser comprovado eletronicamente entre as partes
envolvidas, principalmente no que se refere a prazo de
pagamentos.
4.1 Condições de Pagamento.O "Publisher” será pago 30 dias após
o final do mês em que veiculou a campanha.
4.2 Condições de pagamento adicionais.Nenhum pagamento será
emitido para qualquer quantidade inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais) para o depósito direto e R$ 100,00 (cem reais) para PayPal.
Todos os ganhos não pagos passará para o próximo período de
pagamento. Como condição para a “Eureka” para fazer pagamentos,
o “Publisher”, deverá fornecer as instruções de pagamento. Todos
os pagamentos são baseados em valores reais, conforme definido,
contabilizados e auditados pela “Eureka”. A “Eureka” pode tomar
medidas legais e se reserva o direito de reter o pagamento de
contas para o “Publisher” que viole qualquer um dos termos e
condições estabelecidos neste “Acordo”.
5 - Força Maior.Nenhuma das Partes será responsável em razão de
qualquer falha ou atraso na execução das suas obrigações

contratuais por qualquer causa além do controle razoável de tal
parte, incluindo, mas não limitado a, falhas elétricas, falhas de
fornecedores de serviços Internet, greves bancárias, guerra,
incêndios, terremotos, e outros atos de natureza.
6- Direito de uso da Plataforma.É de direito do "Publisher"
interromper o uso da “Plataforma" ou veiculação de anúncios a
qualquer momento. É proibido que o “Publisher” utilize ferramentas
como robôs, pop-ups e outros visando manipular o número de
acessos ou taxas de interações em seu site e ou blog no decorrer
de uma campanha publicitária no ar, ou seja, todo tráfego deverá
ser humano e de forma orgânica. Em caso de evidenciada alguma
anomalia nos acessos de usuários do “Publisher”, a “Eureka” tem o
direito de pedir a comprovação da origem de tráfego humano e
orgânico. Caso não haja comprovação do mesmo, poderá ser de
entendimento da “Eureka” que o “Publisher” teve o uso de
ferramentas para manipular taxas de entrega da campanha.
Qualquer “Publisher” que fizer atividades fraudulentas, incluindo
falsas impressões, cliques, conversões, leads, ou cliques
incentivados, terão suas contas removidas de forma permanente e
não devem ser compensados pelo tráfego fraudulento.
6.1 – Uso Responsável.O “Publisher” não deve colocar conteúdos ou
qualquer anúncio de referência ou ter links voltados para:
profanação, materiais sexualmente explícitos, material ódio,
promover a violência, a discriminação baseada na raça, sexo ,
religião, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, idade ou
situação familiar, ou quaisquer outros materiais considerados
inadequados ou prejudiciais para a reputação de um anunciante. O
“Publisher” não deve copiar, modificar, tomar, vender, reutilizar, ou
divulgar de qualquer forma os “Anúncios” sem o prévio
consentimento por escrito da “Eureka” e quaisquer modificações
aprovadas serão da exclusiva propriedade da “Eureka”. Qualquer
“Anúncio” que for copiado, alterado ou modificado sem a aprovação
prévia por escrito da “Eureka” irá resultar em falta de pagamento.
6.2 Veiculação de Anúncios.Todos os “Anúncios” devem ser

servidos através de um servidor da “Eureka” ou através de um
servidor de terceiros aprovado pela “Eureka”. Os “Anúncios”
armazenados ou carregados a partir de um local diferente não
contam para qualquer estatística ou pagamento.
7 - Representante Legal.O "Publisher" declara e confirma que (1)
possui permissão e autonomia de celebrar este Contrato de uso, ou
seja, é o proprietário ou está legalmente autorizado, (2) tem
permissão de tomar decisões técnicas e editoriais relacionadas a
cada Propriedade em que os Serviços são utilizados e controle de
como são integrados, (3) concorda que em nenhum momento teve
seu contrato cancelado pela "Eureka” anteriormente por praticar
atividades consideradas não corretas ou permitidas, (4) o acordo
feito por este Contrato não irá prejudicar qualquer outro acordo ou
direito de terceiros que você já tenha feito anteriormente, e (5) você
confirma que todas as informações fornecidas à Eureka são
verdadeiras. É de entendimento do "Publisher" que a "Eureka" não
garante obrigatoriamente algum tipo de ganho financeiro através
do uso de seus serviços, sendo o mesmo dependente de ações de
terceiros.
7.1 Atribuição.Nenhuma das “Partes” poderá ceder este “Contrato” a
terceiros sem o consentimento da outra parte prévio por escrito,
que o consentimento não será negado sem motivo razoável, exceto
no caso de uma venda ou transferência de todos os ativos ou
patrimônio líquido de uma “Parte” , seja por venda de ativos ou
ações, ou por fusão ou outra forma de organização.
8 - Restrição de Responsabilidade.EM AÇÃO AUTORIZADA POR LEI,
EXCETO PARA QUAISQUER OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO
DESCRITAS NESTE INSTRUMENTO, OBRIGAÇÕES DE
CONFIDENCIALIDADE E/OU INTERESSES DE PROPRIEDADE RELATIVOS
AO CONTRATO, (1) DE ACORDO COM O CONTRATO, DE NENHUMA
FORMA QUALQUER PARTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER
PREJUÍZOS DECORRENTES, ESPECIAIS, INDIRETOS, EXEMPLARES OU
PUNITIVOS, MESMO AS PARTES TEREM SIDO OU NÃO INFORMADAS
SOBRE A POSSIBILIDADE DE DETERMINADO PREJUÍZO E (2) A

RESPONSABILIDADE CONJUNTA DE CADA PARTE É RESTRITA AO
VALOR LÍQUIDO RECEBIDO POR TAL PARTE A PARTIR DA LIGAÇÃO
COM ESTE CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE UM MÊS ANTERIOR
À DATA DA RECLAMAÇÃO.
9 – Rescisão.A Eureka reserva-se o direito de encerrar qualquer
parceiro de mídia da rede, a qualquer momento, com ou sem
motivo. Através deste Acordo, as partes reconhecem este Termo
confiando nas restrições de responsabilidade descritas, sendo as
mesmas, suporte único para que haja uma boa relação entre as
partes envolvidas.

