REGULAMENTO
Campeonato de Cosplay UcconX
Versão 1.0.
Publicada em 08/06/2022
Regulamento de inscrição para o Campeonato de Cosplay da UcconX
(“Regulamento”), produzido por BBL ESPORTS S.A., com sede na Cidade de São
Paulo, na Rua André de Leão, 55, Brás, inscrita no CNPJ sob o nº
30.177.408/0001-02, ou de quaisquer sociedades controladoras, controladas,
filiais ou subsidiárias (”BBL").
AO ME INSCREVER, DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS REGRAS
E DETERMINAÇÕES DO PRESENTE REGULAMENTO, NADA TENDO A ME
OPOR.
AO ME INSCREVER, DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM A POLÍTICA
DE PRIVACIDADE ANEXA, NADA TENDO A ME OPOR. SEM PREJUÍZO,
AUTORIZO EXPRESSAMENTE O USO DOS MEUS DADOS PESSOAIS PARA FINS
COMERCIAIS, ASSIM COMO AUTORIZO O COMPARTILHAMENTO DOS MEUS
DADOS PESSOAIS COM TERCEIROS (INCLUSIVE PARCEIROS DA BBL), NOS
TERMOS DA REFERIDA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.
AO ME INSCREVER, DECLARO SER MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS OU
LEGALMENTE EMANCIPADO.
Para a efetivação da inscrição no referido processo de seleção, o participante
deverá aceitar e cumprir as regras do presente Regulamento e realizar todos
os procedimentos abaixo indicados.

REGULAMENTO – TERMOS E CONDIÇÕES
1.
O Campeonato de Cosplay UcconX (“CAMPEONATO”) é um concurso
cultural que será realizado durante o festival pop, geek e gamer denominado
Ucconx (Universal Creative Convention), o qual ocorrerá em São Paulo/SP, no
Pavilhão de Exposições e no Palácio de Convenções do Anhembi entre os dias
27 e 31 de julho de 2022 (“Evento”). O CAMPEONATO visa estimular a
criatividade e reconhecer os melhores cosplayers do Evento.
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2.
O CAMPEONATO tem caráter exclusivamente recreativo-cultural e
gratuito, não estando sujeito - de forma alguma - a qualquer espécie de álea
ou sorte, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 5.768/71, bem como do
artigo 30 do Decreto nº. 70.951/72.
3.
A participação no CAMPEONATO é voluntária e totalmente gratuita, não
sendo necessária a aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço,
nem está condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ou valor, pelos
participantes, seja qual for sua natureza e ainda que a título de ressarcimento
de tributos.
4.
A participação no CAMPEONATO sujeita todos os participantes às regras
e condições estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o participante, no
ato de seu cadastro, adere a todas as disposições, declarando que LEU,
COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, todos
os itens deste Regulamento, inclusive no que diz respeito aos termos de
autorização e licença de uso de imagem e voz.
5.
Os 50 (cinquenta) melhores classificados do CAMPEONATO serão
contemplados com os prêmios mencionados neste Regulamento. A BBL
reserva o direito de alterar a quantidade de contemplados no CAMPEONATO, a
qualquer momento, sem prévio aviso.
6.
O CAMPEONATO terá inscrições abertas para todo o Brasil, de forma
gratuita, nos termos deste Regulamento.
7.
O processo de seleção dos participantes do CAMPEONATO será
composto por 3 (três) etapas, sendo a primeira etapa intitulada “Inscrições”, a
segunda etapa intitulada “Seletivas” e a terceira etapa intitulada “Presencial”. O
cronograma do processo de seleção será divulgado nos canais oficiais do
CAMPEONATO.
7.1.

Etapa de Inscrições
7.1.1. A partir das 10hs do dia [10]/[06]/2022, a BBL receberá o
material para a inscrição de participantes na primeira fase de
seleção de participantes para o CAMPEONATO.
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7.1.2. As inscrições se encerram no dia [22]/[06]/2022 às 23:59hs.
7.1.3. A BBL fica livre para alterar as datas de abertura e
enceramento das inscrições, a seu exclusivo critério.
7.1.4. As inscrições serão totalmente online.
7.1.5. As inscrições deverão ser feitas através da internet,
atendendo ao seguinte procedimento:
(i)
acessar o site [www.ucconx.com.br], aceitar todas as
regras, termos e condições de uso disponíveis no referido site,
inclusive este Regulamento e a Política de Privacidade;
(ii)
cadastrar seus dados pessoais e responder todas as
perguntas/solicitações do questionário/formulário, sendo certo
que, uma vez finalizada a inscrição, o participante não poderá
efetuar qualquer alteração em seu questionário/formulário
enviado;
(iii)
Fazer upload de 4 fotos de corpo inteiro onde seja possível
mostrar o figurino completo, observado que a foto deverá conter
exclusivamente a imagem do participante sem participação de
terceiros; e
1 imagem de referência do personagem selecionado pelo
(iv)
participante; A referência deverá ser compatível com a versão apresentada
do cosplay, pois o Júri Técnico fará sua avaliação de acordo com a referência
recebida.
(v)
Fazer upload de um vídeo com no máximo 15 (quinze)
segundos encenando um momento da personagem escolhida,
observado que o vídeo deverá conter exclusivamente a imagem
do participante sem participação de terceiros.
7.1.6. Outras informações poderão ser solicitadas no ato de
inscrição, tais como links para redes sociais.
7.1.7. A BBL poderá fixar um limite máximo de inscritos a seu
exclusivo critério, a qualquer momento e sem aviso prévio.
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7.1.8. Somente poderá ser feita uma inscrição por participante.
7.1.9. Será observado o período e o horário da inscrição, tendo
como referência o horário de Brasília, bem como será
considerado o horário registrado no sistema da BBL, e não o
indicado no computador e/ou dispositivo móvel (tablet ou
aparelho celular) do participante, uma vez que podem existir
atrasos sistêmicos no tráfego e recepção de dados.
7.1.10.

Somente serão aceitas inscrições de participantes:

(i)

maiores de 18 (dezoito) anos (ou legalmente emancipados),
validamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME); e

(ii)

residentes no território brasileiro (caso sejam estrangeiros,
deverão comprovar a regularidade/ legalidade de sua
permanência no país); e

(iii)

que tenham disponibilidade e condições próprias de
locomoção para participar da etapa presencial do
CAMPEONATO, nas datas previstas neste Regulamento.

7.1.11.
O participante garante que as informações prestadas
no cadastro possuem total veracidade, assumindo inteira
responsabilidade pelas mesmas.
7.1.12.
A conclusão da participação somente ocorrerá após
o candidato receber a confirmação de sua inscrição. A BBL não
será responsabilizada por inscrições perdidas, atrasadas,
enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou
imprecisas ou por erros ou falhas sistêmicas no website, nas
conexões ou qualquer outro motivo que impeça o envio das
fotos/vídeos ou o cadastro dos participantes.
7.1.13.
À medida que os vídeos/fotos forem sendo enviados,
a BBL fará uma avaliação prévia a fim de desclassificar/eliminar os
vídeos que não estiverem de acordo com os requisitos de
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participação no CAMPEONATO previstos nesse Regulamento, tais
como: (a) cujo conteúdo cite ou faça referência de qualquer
forma, direta ou indiretamente, a produtos e/ou marcas de
terceiros (exceto se intrínseco ao cosplay escolhido); (b) sejam
idênticos a outros materiais autorais ou que possam ser
interpretados como cópia ou reprodução, total ou parcial, ou que
de alguma forma coloquem em dúvida a sua originalidade (esse
item será analisado levando-se em consideração que se trata de
um campeonato de cosplay); (c) sejam montagens ou vídeos/fotos
prontos de terceiros; (d) cujo conteúdo seja inapropriado ou
ofensivo, ou que contenha qualquer tipo de situação,
exemplificando mas não se limitando a imagem ou palavra
obscena ou de baixo calão, conotação maliciosa, sexual e/ou
pornográfica, calúnias, difamações e injúrias, ameaças, ofensas,
de cunho violento, ilícito, ofensivo ou imoral, discriminatória de
qualquer natureza, ofensiva à liberdade de crença e às religiões,
que contenham dados, mensagens, informação ou imagens
subliminares ou que constituam ou possam constituir crime ou
contravenção penal, ou, ainda, que possam ser entendidos como
incitação à prática de crimes ou contravenção penal; (e) cujo
conteúdo coloque em risco a saúde e a segurança das pessoas,
tenha intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer
finalidade comercial, faça propaganda eleitoral ou divulgue
opinião favorável ou contra partido ou candidato, infrinja ou
utilize indevidamente os direitos autorais, propriedade intelectual
e/ou marcas de terceiros, ou possa causar danos materiais e/ou
morais a terceiros; (f) que possam causar danos materiais e/ou
morais a terceiros ou às crianças, ou que de qualquer forma
estejam em desacordo com a finalidade deste CAMPEONATO.
7.1.14.
Independentemente da averiguação acima prevista,
ficam os participantes cientes de que a BBL poderá, a qualquer
tempo, durante o período do CAMPEONATO, ou mesmo após o
seu término e/ou a divulgação dos resultados do CAMPEONATO,
desclassificar os vídeos/fotos publicados que entender
inadequados e/ou inconvenientes aos objetivos do CAMPEONATO
e ao presente Regulamento, estando desobrigadas a notificar ou
justificar o motivo da desclassificação.
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7.1.15.
Os participantes do CAMPEONATO concordam e
reconhecem que os vídeos/fotos por eles inscritos no
CAMPEONATO poderão ser veiculados pela BBL no website do
Evento ou em outros canais de divulgação da promoção e dos
serviços e produtos da BBL ou de seus parceiros comerciais, sem
que qualquer remuneração ou indenização seja devida aos
participantes, além da possibilidade de concorrer aos prêmios
previstos neste CAMPEONATO. Os vídeos/fotos eventualmente
veiculado poderão ser editados para fins de tratamento gráfico.
7.2.

Etapa de Seletivas.
7.2.1. A fase de “seletivas” consiste em uma pré-seleção por um
júri técnico, seguido por uma votação popular.
7.2.2. O júri técnico será composto por profissionais selecionados
pela BBL com experiência e aptas a desempenhar tal função.
7.2.3. O júri técnico fará a seleção inicial de até 50 (cinquenta)
cosplayers. Durante o processo de seleção, o júri técnico, em sua
avaliação, levará em consideração as 04 (quatro) categorias do
CAMPEONATO, a saber:
(a) Melhor performance;
(b) Melhor figurino;
(c) Melhor Cosplay de armadura/props; e
(d) Melhor Caracterização.
7.2.4. Além dos critérios acima, o júri técnico poderá utilizar
qualquer outro método na escolha dos participantes do
CAMPEONATO, a seu exclusivo critério, sem que seja devido
qualquer tipo de explicação ou indenização ao participante.
7.2.5. A decisão do júri técnico é definitiva e não caberá recurso.
7.2.6. A BBL se reserva o direito, no caso de não haver cosplayers
inscritos em número suficiente e que atendam aos requisitos e/ou
aos critérios de seleção do CAMPEONATO, de selecionar
participantes em quantidade inferior à estabelecida. Da mesma
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forma, caso nenhum dos cosplayers inscritos atenda aos
requisitos e/ou aos critérios de seleção do CAMPEONATO, a BBL
se reserva o direito de não selecionar nenhum cosplayer.
Ocorrendo esta situação, o CAMPEONATO será encerrado e os
prêmios não distribuídos serão considerados prescritos e serão
recolhidos ou retidos nos termos da lei.
7.2.7. Os 25 (vinte e cinco) melhores cosplayers segundo o júri
técnico avançam de fase, e serão submetidos para votação
popular. Os perfis dos selecionados nesta etapa serão publicados
no site oficial do CAMPEOANTO e a votação inicia-se no dia
[27]/[06]/2022 e termina no dia [04]/[07]/2022. A votação popular
é gratuita e aberta a qualquer pessoa, sem limite de votos.
7.2.8. No caso de empate por voto popular, o cosplayer que
seguirá para a etapa presencial será definido pelo júri técnico, de
acordo com os critérios acima estabelecidos.
7.2.9. Para votar no cosplayer de sua preferência e a fim de evitar
fraudes e a criação de meios robóticos de voto, o sistema poderá
utilizar captcha para validar o voto ou qualquer outro método cujo
objetivo seja minimizar a utilização de bots.
7.2.10.
Quaisquer votos encaminhados por outros meios
que não o canal oficial não será contabilizados. “Curtidas” e “likes”
em posts de redes sociais não serão considerados votos.
7.3.

Etapa Presencial (final).
7.3.1. A última etapa do CAMPEONATO será presencial, a ser
realizada dentro do próprio Evento.
7.3.2. Os 15 (quinze) mais votados na etapa de votação popular
avançam para a etapa presencial.
7.3.3. Os cosplayers que avançarem nessa fase apresentar-se-ão
ao vivo na grande final no dia 31/07/2022, em horário a ser
definido e informado pela organização do CAMPEONATO nas
redes sociais e no site do Evento.
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7.3.4. As apresentações devem ter, no máximo, 2 (dois) minutos
de duração. Músicas e vídeos poderão ser utilizados na
apresentação e devem ser enviados para a organização até às
18hs do dia 18/07/2022.
7.3.5. Não será permitido o uso de qualquer acessório que possa
causar danos corporais a terceiros. Armas falsas / simulacros (isto
é, armas que imitem armas brancas ou de fogo, ainda que de
caráter fantasioso) somente serão permitidas se criadas de
materiais leves, como papelão, espuma, plástico fino ou madeira
falsa. Armas de “nerf” ou airsoft só serão permitidas se estiverem
devidamente sinalizadas com a ponta laranja e sem nenhum tipo
de munição. Os acessórios não poderão ter pontas ou lados
afiados, e não poderão disparar qualquer tipo de projétil. Peças
consideradas inapropriadas pela organização serão manuseadas
ou guardadas pela organização. As armas permitidas por este
item não podem funcionar, nem ser confundidas com armas
verdadeiras; estas serão vistoriadas e poderão ser eventualmente
confiscadas a qualquer momento caso, a critério da organização
e/ou da segurança, possam apresentar qualquer risco à
integridade dos frequentadores do Evento. A organização é
soberana na decisão de remover do Evento qualquer item que
acredite afetar a segurança pública ou a integridade do Evento.
7.3.6. Os finalistas deverão estar no local do Evento com pelo
menos 2 (duas) horas de antecedência ao início do campeonato,
encontrando-se com o responsável da organização.
7.3.7. O júri técnico avaliará todas as apresentações e declarará
04 (quatro) vencedores, sendo 1 (um) vencedor em cada uma das
seguintes categorias:
(a) Melhor performance;
(b) Melhor figurino;
(c) Melhor Cosplay de armadura/props; e
(d) Melhor caracterização.
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7.3.8. Em razão da pandemia da Covid-19, de caso fortuito ou de
força maior, a etapa presencial poderá ser suspensa ou cancelada
a qualquer momento, ou ainda realizada de forma não presencial,
não cabendo aos finalistas qualquer tipo de reembolso,
pagamento ou indenização decorrente dessa situação.
7.3.9. Os finalistas que, por qualquer motivo, não comparecerem
à etapa presencial, serão automaticamente desclassificados.
Nesse caso, havendo tempo hábil, haverá a substituição
automática do desclassificado por outro finalista que configure
entre os mais bem colocados pela votação popular.
7.3.10.
Durante a etapa presencial, os finalistas deverão
tratar todas e quaisquer pessoas com respeito, não sendo
tolerados atos de assédio moral, sexual ou outras condutas
abusivas. O uso de bens e recursos disponibilizados aos finalistas
deverão ser utilizados de modo responsável e consciente, sendo
responsabilidade de cada finalista zelar pelo bom estado e uso
dos equipamentos e mobiliários disponibilizados no Evento.
7.3.11.
Os resultados do CAMPEONATO serão divulgados no
próprio Evento, bem como no website e redes sociais do Evento.
8.

Premiação.
8.1.

Os participantes serão contemplados com os seguintes prêmios:

(a) TOP 50 na fase de seleção: Cada um dos 50 (cinquenta) melhores
colocados receberão um voucher, o qual conferirá 50% (cinquenta
por cento) de desconto na compra de 01 (um) ingresso para
qualquer um dos dias do Evento. O desconto em referência NÃO se
aplica ao ingresso “VIP PASS”;
(b) TOP 25 na fase de seleção: Cada um dos 25 (vinte e cinco) melhores
colocados receberão 1 (um) ingresso “cortesia” para qualquer um
dos dias do Evento. O ingresso cortesia em referência NÃO se aplica
ao ingresso “VIP PASS”;
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(c) TOP 15 na fase de seleção e finalista da etapa presencial no festival:
Cada um dos 15 (quinze) melhores colocados receberão 02 (duas)
credenciais por cosplay (01 cosplay + 01 acompanhante) para todo o
Evento; e
(d) 1º LUGAR POR CATEGORIA: Os 4 (quatro) vencedores em cada uma
das 4 (quatro) categorias serão premiados cada um com 1 (um)
cartão de crédito ou débito (sem função de saque), carregado com o
valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como receberão
1 (um) Troféu e 1 (um) benefício UCCONX.
8.2. As instruções para retirada dos prêmios “a”, “b” e “c” acima serão
enviados para o e-mail cadastrado no ato de inscrição. Os prêmios do
item “d” serão entregues de forma gratuita e sem ônus aos
contemplados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir
da data de término do CAMPEONATO. No momento da efetiva entrega
do prêmio, o contemplado obrigar-se-á a apresentar a documentação
pessoal válida, comprobatória de sua identificação, com fotografia e
CPF, dar sua assinatura no recibo de entrega do prêmio, pelo qual dará
ampla e irrestrita quitação à BBL, devendo ainda fornecer cópias do
documento de identidade, CPF e comprovante de residência.
8.3. A premiação é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua
negociação ou substituição por outra espécie de bens ou serviços, nem
sua conversão em dinheiro ou a transferência de sua titularidade em
qualquer hipótese.
8.4. A responsabilidade da BBL cessará com a entrega dos prêmios
aos participantes contemplados.
8.5. Conforme já observado anteriormente, é obrigatório aos
participantes do CAMPEONATO, que informem à BBL dados pessoais
válidos e atualizados como número de telefone, nome, endereço e
e-mail, se houver, haja vista que esses dados serão utilizados para
identificação e localização dos participantes contemplados do
CAMPEONATO e consequente entrega dos prêmios.
8.6. Na hipótese de o participante contemplado ser incapaz, as regras
para entrega do prêmio e assinatura de recibo serão as do Código Civil.
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8.7. Os prêmios não serão expostos (exceto pelos troféus, que serão
distribuídos na etapa presencial).
9.
Em qualquer etapa do CAMPEONATO a BBL poderá, a seu exclusivo
critério, realizar as buscas que julgar necessárias para avaliar os participantes,
bem como solicitar dados adicionais e documentos que estime serem
pertinentes a fim de conferir os dados dos participantes. Não obstante, a BBL
poderá recorrer à base de dados pública ou privada para verificar o perfil e
histórico do participante. A BBL poderá vetar qualquer participante caso sejam
encontradas quaisquer irregularidades as quais, a critério exclusivo da BBL,
possam prejudicar o CAMPEONATO em qualquer esfera.
10.
Durante a etapa presencial, será de única e exclusiva responsabilidade
do participante o seu deslocamento e demais despesas daí decorrentes, sendo
certo, desde já, que a BBL não arcará com qualquer custo referente ao
deslocamento dos cosplayers até o local do Evento. Não serão de
responsabilidade da BBL, direta ou indiretamente, qualquer outro custo,
despesa ou encargo, ou mesmo bens ou serviços, que não estejam
explicitamente descritos neste Regulamento, inclusive despesas de viagem,
traslado e hospedagem do participante, acompanhantes ou terceiros.
11.
O participante, ao inscrever-se para o CAMPEONATO, concede à BBL,
automaticamente e gratuitamente, uma licença em caráter exclusivo,
definitivo, universal, irrevogável e irretratável, para fins de utilização das
imagens e/ou sons contidos nos vídeos e/ou nas fotos encaminhadas pelo
participante (ou captados pela BBL em qualquer etapa do Evento) na forma
dos itens acima, bem como de seus extratos, trechos ou partes, a seu
exclusivo critério, podendo, exemplificativamente, adaptá-los para fins de
produção de obras audiovisuais novas ou não, obras audiovisuais para fins de
exibição em circuito cinematográfico, obras literárias, peças teatrais e/ou
peças publicitárias, utilizá-las, bem como as imagens, vozes, materiais
fotográficos, vídeos e demais materiais captados durante o Evento ou quando
da inscrição no presente processo de seleção, para produção de matéria
promocional em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para fins de
divulgação das obras audiovisuais, para a composição de qualquer produto
ligado às mesmas (tais como, mas não limitados a capas de CD, DVD,
“homevideo”, DAT, entre outros), assim como produção do “making of” das
obras audiovisuais; fixá-los em qualquer tipo de suporte material, tais como
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películas cinematográficas de qualquer bitola, CD (“compact disc”), CD ROM,
CD-I (“compact- disc” interativo), “homevideo”, DAT (“digital audio tape”), DVD
(“digital vídeo disc”), Blu-Ray e suportes de computação gráfica em geral, ou
armazená-los em banco de dados, exibi-los através de projeção em tela em
casa de frequência coletiva ou em locais públicos, com ou sem ingresso pago,
transmiti-los via rádio e/ou televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou
televisão por assinatura, através de todas as formas de transporte de sinal
existentes, exemplificativamente UHF, VHF, cabo, MMDS e satélite, bem como
independentemente da modalidade de comercialização empregada, incluindo
“pay tv”, “pay per view”, “near vídeo on demand” ou “vídeo on demand”,
“streaming” independentemente das características e atributos do sistema de
distribuição, abrangendo plataformas analógicas ou digitais, com atributos de
interatividade, ou não), IPTV, comercializá-los ao público em qualquer suporte
material existente, promover ações de merchandising ou veicular propaganda,
bem como desenvolver qualquer atividade de licenciamento de produtos e/ou
serviços derivados das obras audiovisuais, disseminá-las através da Internet
e/ou telefonia, fixa e/ou móvel, ceder os direitos autorais sobre as obras
audiovisuais a terceiros, para qualquer espécie de utilização, ou ainda dar-lhes
qualquer outra utilização que proporcione à BBL alguma espécie de vantagem
econômica. Nenhuma dessas utilizações previstas anteriormente tem
limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no
exterior, sem que seja devido ao participante qualquer remuneração ou
compensação.
12.
O participante cede e transfere à BBL, em caráter definitivo, irrevogável,
irretratável e sem qualquer ônus, todo e qualquer direito patrimonial de autor
relativo aos materiais fotográficos, vídeos e demais materiais eventualmente
enviados quando da inscrição no presente processo de seleção (ou quando
captados/capturados em qualquer fase do CAMPEONATO ou durante o
Evento), bem como, declara-se ciente de que todo e qualquer material por ele
enviado ou captado poderá ser utilizado em associação com outros textos,
títulos, documentos, gráficos e demais materiais de propriedade da BBL, sem
que para isso seja devida qualquer remuneração ao participante.
12.1. A autorização ora concedida pelo participante para a BBL, nos
termos dos itens acima, é de total responsabilidade do participante e
entra em vigor no ato da sua inscrição e assim perdurará por todo o
prazo de proteção da obra audiovisual. Entende-se por prazo de
proteção legal da obra aquele estabelecido na Lei 9.610/98.
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12.2. O participante declara ter plena ciência e desde já concorda que a
BBL poderá utilizar o vídeo, a(s) foto(s) e/ou qualquer outro material
enviado ou captado, para qualquer obra e/ou programa da BBL, do
Evento ou de seus parceiros, podendo, portanto realizar comentários
acerca das características do participante e ao seu desempenho, jocosos
ou não, declarando, ainda, que tais comentários não lhe causarão danos
de qualquer natureza.
12.3. O vídeo, a(s) foto(s) e/ou qualquer material encaminhado pelo
participante ou captado pela BBL não será devolvido pela BBL, que
poderá dar-lhes qualquer destinação, a seu exclusivo critério, podendo,
inclusive, destruí-los.
13.
Observadas as características intrínsecas de um campeonato de
Cosplay, o participante declara, para todos os fins de direito, deter os direitos
necessários sobre a(s) foto(s), o vídeo e respectivos conteúdos encaminhados
à BBL, mencionados nos itens acima, inclusive direitos de uso de imagem de
terceiros, para licenciá-lo na forma aqui determinada, sem que tal utilização
pela BBL e demais usuários importe em violação de direitos de terceiros. O
participante, ao enviar a(s) foto(s) e/ou o vídeo, será o único responsável pelo
seu conteúdo, perante a BBL e terceiros, inclusive quanto à propriedade
intelectual, assumindo, portanto, a exclusiva responsabilidade perante BBL e
terceiros, por qualquer pleito ou demanda, judicial ou extrajudicial, que, de
qualquer forma, tenha por objeto a(s) foto(s) e/ou o vídeo enviado,
especialmente nos casos de (i) utilização não autorizada de obras e/ou
imagens de terceiros, (ii) questões relacionadas a direitos morais, autorais
e/ou conexos, sendo certo que o participante, ao enviar a(s) foto(s) e/ou o
vídeo, no caso de propositura de medida judicial em face da BBL ou demais
usuários, deverá assumir o polo passivo da relação processual arcando com
todas e quaisquer custas judiciais, honorários advocatícios e indenizações de
qualquer natureza. Se, em qualquer hipótese, a BBL ou demais usuários
vierem a ser compelidos a indenizar terceiros em razão de demanda judicial
ou extrajudicial que tiver por objeto a(s) foto(s) e/ou o vídeo e o seu conteúdo,
o participante compromete-se, desde já, a assumir a posição da BBL e,
eventualmente, de seus sócios, diretores, empregados, colaboradores e
parceiros, em quaisquer pleitos e demandas de terceiros com relação ou em
decorrência da utilização da(s) foto(s) e/ou do vídeo e que viole o presente
regulamento e/ou qualquer legislação aplicável ou quaisquer direitos de
13

terceiros. Caso não seja o participante denunciado à lide, ou não seja possível
assumir a posição da BBL, seus sócios, diretores, empregados, colaboradores
e parceiros em eventual demanda, obriga-se o participante a arcar com todos
os custos decorrentes de tais demandas, incluindo, mas sem se limitar a:
custas processuais, honorários advocatícios e eventuais verbas indenizatórias.
14.
Em decorrência da evolução das redes sociais e do avanço da internet,
os participantes declaram ter plena ciência de que todo material publicado nas
redes sociais e/ou na internet poderá ser eventualmente explorado e/ou
utilizado por terceiros, os quais poderão livremente, mas não se limitando a,
realizar novas postagens do referido conteúdo, alterar as características,
imagens, formatação ou sentido do conteúdo inserido pela BBL, realizar
depoimentos sobre o conteúdo, tanto nos canais utilizados pela BBL, como em
outras redes sociais e mídias digitais, sendo que a BBL não terá como inferir
ou impedir a ação de terceiros. Nestes casos, os participantes reconhecem que
a BBL ficará integralmente isenta de responsabilidade sobre a permanência de
exibição destes materiais geridos por terceiros, inclusive que a BBL não terá
qualquer responsabilidade se os conteúdos postados ao longo do
CAMPEONATO se tornarem virais e/ou memes.
15.
O participante deverá manter o mais absoluto sigilo com relação a
qualquer
informação
não-pública
proveniente
da
presente
inscrição/participação
no
CAMPEONATO,
que
eventualmente
seja
encaminhada pela organização do CAMPEONATO.
16.
Ao se inscrever no CAMPEONATO, o participante autoriza
expressamente que a BBL tenha acesso e compartilhe com terceiros os seus
dados pessoais, inclusive dados sensíveis, para fins internos e comerciais do
Evento, do próprio CAMPEONATO, da BBL e/ou de seus parceiros comerciais,
tudo nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Sem prejuízo do disposto
na Política de Privacidade prevista no Anexo I deste Regulamento, o
participante:
a) autoriza a BBL a realizar o tratamento de todos os dados pessoais
enviados pelo participante, para os fins previstos neste Regulamento;
b) autoriza a BBL a utilizar dados pessoais e dados sensíveis, para:
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●
Utilizar em campanhas de marketing, estudos, análises e
pesquisas;
●
Enviar ao titular anúncios, ofertas, produtos e serviços da BBL
e/ou de seus parceiros comerciais;
●
Permitir que a BBL identifique e entre em contato com o titular,
em razão da sua inscrição no CAMPEONATO;
●
Para cumprimento de obrigações decorrentes de lei;
●
Para procedimentos de seleção do titular no CAMPEONATO;
●
Para cumprimento, pela BBL, de obrigações impostas por órgãos
de fiscalização;
●
Quando necessário para a executar um contrato no qual seja
parte o titular;
●
Para o exercício regular de direitos em processo judicial,
administrativo ou arbitral;
●
Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de
terceiros;
●
Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento
realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade
sanitária; e
●
Quando necessário para atender aos interesses da BBL ou de
terceiros, exceto no caso de prevalecer direitos e liberdades
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.
c) Autoriza a BBL a compartilhar os dados pessoais do titular com outros
agentes de tratamento de dados e com parceiros do CAMPEONATO ou
do Evento, caso seja necessário para as finalidades listadas neste
Regulamento ou ainda para fins comerciais da BBL ou seus parceiros,
sempre respeitados os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados.
16.1. A BBL se responsabiliza por manter medidas de segurança,
técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do
titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD),
comunicando ao titular, caso ocorra algum incidente de segurança que
possa acarretar risco ou dano relevante, conforme artigo 48 da Lei n°
13.709/2020.
16.2. À BBL será permitido manter e utilizar os dados pessoais do
titular durante todo os períodos e prazos expressamente previstos
neste Regulamento ou nos períodos e prazos previstos nos contratos
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eventualmente celebrados com os participantes, para as finalidades
aqui descritas e ainda após o término da eventual contratação ou
término da participação do participante no CAMPEONATO, para
cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de fiscalização,
nos termos do artigo 16 da Lei n° 13.709/2018.
16.3. O titular poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo,
por e-mail ou por carta escrita, conforme o artigo 8°, § 5°, da Lei n°
13.709/2020. O e-mail para solicitação de revogação de consentimento é
DATA@BBL.GG. Não obstante a eventual revogação do consentimento, o
titular fica ciente de que a BBL poderá permanecer utilizando os dados
para fins do exercício regular de direitos e cumprimento de obrigações
legais. Em caso de revogação, o participante terá sua inscrição
automaticamente cancelada.
16.4. Quaisquer dúvidas, pedidos, esclarecimentos e solicitações
relacionados à proteção de dados poderão ser direcionadas para o
e-mail DATA@BBL.GG.
16.5. Fica desde já estabelecido que a BBL assume o compromisso de
proteger os dados pessoais coletados, com base na Lei Geral de
Proteção de Dados e demais normas eventualmente aplicáveis,
mantendo absoluta confidencialidade sobre tais informações,
garantindo que estarão armazenados em ambiente seguro, observado o
estado da técnica disponível, e somente poderão ser acessados por
pessoas qualificadas e previamente autorizadas pela BBL e que,
excetuados os casos previstos em lei e neste Regulamento, ao fiel
cumprimento da execução do CAMPEONATO, não serão compartilhados
com terceiros a qualquer outro título. Os dados e informações coletados
serão mantidos na base da BBL pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados
da data de término do CAMPEONATO, para fins de defesa em eventual
processo administrativo ou judicial.
16.6. Todas as demais condições relacionadas à proteção de dados
pessoais estão previstas na Política de Privacidade que integra este
Regulamento sob a forma de Anexo I. Na eventualidade de divergências
entre as disposições sobre proteção de dados acima e conteúdo da
Política de Privacidade, as disposições acima deverão prevalecer para o
presente CAMPEOANTO.
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17.
Não poderão participar da seleção os funcionários e colaboradores da
BBL ou da organização do CAMPEONATO.
18.
A BBL não se obriga a realizar o CAMPEONATO ou qualquer de suas
edições, ou a selecionar participantes para participação no mesmo, podendo o
CAMPEONATO e/ou a realização das inscrições serem canceladas a qualquer
tempo, ainda que após o seu início, a exclusivo critério da BBL. Nestas
hipóteses, não será devido ao participante qualquer tipo de reparação ou
indenização.
19.
O participante garante que as informações prestadas neste
Regulamento, no questionário e demais documentos referentes a sua
inscrição, possuem total veracidade, assumindo inteira responsabilidade pelas
mesmas. Fica claro e ajustado que na hipótese de a BBL perceber a falsidade
de qualquer das declarações ou informações dadas pelo participante, ou caso
estas sejam consideradas incompletas/inconclusivas, a BBL poderá
desclassificar o participante do processo de seleção ou eliminá-lo do
CAMPEONATO, a qualquer tempo, sem que lhe seja devida qualquer
explicação, recurso ou indenização. A BBL não será responsável quando, em
razão do fornecimento de dados incompletos ou incorretos, ficar
impossibilitada de realizar a comunicação com o participante.
20.
Poderão ser automaticamente desclassificados deste processo de
seleção e/ou do CAMPEONATO, sem que caiba recurso ou qualquer direito ou
compensação de qualquer espécie, os participantes que tentarem
desrespeitar qualquer um dos itens deste Regulamento, praticarem ato ilegal
ou ilícito, utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter benefício próprio ou
para terceiro, ou ainda, que viole as disposições previstas em lei. Nessas
hipóteses, o participante e/ou terceiro beneficiado serão automaticamente
desclassificados. Ainda, são condições que invalidam a participação: em caso
de fraude ou qualquer outra forma ilícita e/ou emprego de meios escusos para
a obtenção de benefício/vantagem; falsificação, adulteração, omissão de
informações ou fornecimento de informações parciais, falsas ou
improcedentes, impossibilidade de identificação do participante, revogação do
consentimento de uso dos dados pessoais do candidato, que impeçam a sua
regular participação no CAMPEONATO, comportamento abusivo qualquer
tentativa de manipular, fraudar ou burlar os procedimentos de participação do
CAMPEONATO.
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21.
A inscrição para o presente processo de seleção tem toda a sua
estrutura tecnológica baseada em sistemas de hardware e software mantidos
em ambiente reservado e seguro.
22.
A BBL se reserva o direito de efetuar toda e qualquer ação corretiva que
se aplique às ações de terceiros que venham a interferir no bom
funcionamento dos instrumentos desenvolvidos para realização deste
processo de seleção e/ou do CAMPEONATO.
23.
Tendo em vista as características inerentes ao ambiente da Internet, a
BBL não tem como garantir que o acesso aos seus sites ou portal, inclusive às
promoções nele veiculadas, esteja livre de invasões, interrupções ou
suspensões, ocasionadas por casos fortuitos, internos ou externos, casos de
força maior ou por outros casos não inteiramente sujeitos ao seu controle, se
eximindo de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos.
Em razão do acima exposto, na hipótese de ocorrência de interrupções de
qualquer gênero no sistema durante o período de realização das inscrições, a
BBL não ficará obrigada a prorrogar seu prazo de duração, dando-se por
encerrado o procedimento de inscrição e/ou seleção segundo o exclusivo
critério da BBL.
24.
O provimento de condições apropriadas de acesso à rede de Internet é
de responsabilidade da prestadora de serviços contratada pelo participante
para tal finalidade (provedor), sendo de responsabilidade da BBL apenas a
manutenção e disponibilização do website do CAMPEONATO. A BBL não será
responsável por problemas técnicos que impeçam, retardem ou prejudiquem
o envio ou recebimento das informações enviadas para o website do
CAMPEONATO). Em caso de perda de conexão à rede de Internet, no momento
da realização do cadastro ou no envio das informações e votos, não será
devida qualquer indenização por parte da BBL, tendo o participante que
aceitar a implicação da eventual falha. Havendo interrupção do CAMPEONATO
ou na publicação do website do CAMPEONATO por problemas de acesso à
rede de Internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de
energia, falha de software ou hardware, bem como por caso fortuito ou força
maior, não será devida qualquer indenização, devendo a BBL, entretanto, dar
prosseguimento aos serviços tão logo haja a regularização do sistema, nos
moldes originalmente propostos, ou seja, sem prorrogação de datas.
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25.
O CAMPEONATO não é patrocinado, organizado, administrado,
endossado ou associado por quaisquer terceiros, sendo a sua realização de
exclusiva responsabilidade da BBL. Todas as informações e conteúdos
publicados pelos participantes do CAMPEONATO serão direcionados
exclusivamente à BBL, sendo que de forma alguma tais informações e
conteúdos poderão ser associados a terceiros.
26.
Ao se inscrever no CAMPEONATO, os participantes (i) aceitam os termos
do presente Regulamento; (ii) ficam cientes que a BBL utilizará seus dados
para fins de controle de participação; formação de banco de dados visando
analisar as participações havidas no CAMPEONATO; análise e controle da
distribuição de votos; prestar contas às autoridades governamentais; enviar
informativos de forma personalizada ou não, via e-mail, SMS e/ou WhatsApp,
sobre sua participação no CAMPEONATO, incluindo a divulgação do nome e
idade dos ganhadores.
27.
Este Regulamento poderá ser alterado pela BBL tantas vezes quantas
necessárias, garantida a sua divulgação de forma eficaz a critério, também, da
BBL.
28.
As dúvidas, bem como os casos omissos não previstos neste
Regulamento, serão analisados e decididos exclusivamente pela BBL, não
havendo direito de recurso aos participantes.
29.
Declara o participante estar ciente e de acordo com as regras e
determinações do presente Regulamento, nada tendo a opor com relação ao
mesmo.
30.
As dúvidas sobre o CAMPEONATO poderão ser esclarecidas pelo e-mail
disponível no website do CAMPEONATO (www.ucconx.com) ou pelo e-mail:
juridico@bbl.gg (horário de atendimento de segunda à sexta-feira, das 09h00
às 18h00).
31.

Este Regulamento ficará disponível no website www.ucconx.com.

32.
Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para
dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Regulamento.
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ANEXO I
POLÍTICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PRIVACIDADE (“POLÍTICA”)
Política de Direitos de Propriedade Intelectual
A BBL ESPORTS S.A. ou de quaisquer sociedades controladoras, controladas,
filiais ou subsidiárias (em conjunto, “BBL”), detém a propriedade ou licença de
todos os direitos sobre texto, imagens, marcas, logotipos, fotografias, vídeo,
áudio, gráficos, interface do usuário e quaisquer outros conteúdos ou
propriedade intelectual disponibilizada em nossos sites e redes sociais. Exceto
conforme expressamente autorizado pela BBL, você está proibido de copiar,
reproduzir, modificar, distribuir, exibir, executar ou transmitir qualquer
conteúdo da BBL para quaisquer fins, e nada expresso ou implícito em nossos
ambientes confere a você qualquer licença ou direito de uso.
Você pode usar os conteúdos da BBL por ela disponibilizada em suas
plataformas, sites e redes sociais apenas para fins pessoais, não podendo
utilizá-los para outros fins. Qualquer outro uso, inclusive para fins comerciais,
é estritamente proibido sem o nosso consentimento prévio por escrito.
A BBL é a detentora de todos os direitos (ou licença) sobre a propriedade
intelectual por ela utilizada, incluindo nomes de produtos ou serviços,
campeonatos por ela organizados, denominações, nomes comerciais,
logotipos, marcas e desenhos, e possui todas as marcas registradas (ou
requereu o registro), de seus respectivos produtos ou serviços, aparecendo ou
não em letras grandes ou com o símbolo de “marca registrada”. O uso não
autorizado de tais propriedades intelectuais, incluindo reprodução, imitação
ou alteração, é expressamente proibido. Você está expressamente proibido de
usar ou usar indevidamente qualquer propriedade intelectual da BBL, exceto
conforme expressamente autorizado pela BBL.
Ao compartilhar sua imagem conosco, você outorga à BBL uma autorização
gratuita, irrevogável, não exclusiva, de abrangência internacional e pelo prazo
de proteção legal, para publicar, reproduzir e/ou adaptar as imagens e
fotografias com a finalidade de serem usadas em todos os serviços da BBL e,
assim como redes sociais e/ou em qualquer meio de comunicação para
identificar ofertas, classificar produtos, criar catálogos, realizar ações
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publicitárias e de marketing, bem como para sublicenciar o uso a terceiros
para os mesmos fins.
Políticas de Privacidade e Confidencialidade da Informação
Ao acessar os sites, prestar ou contratar serviços da BBL, você outorga à BBL o
direito de uso sobre os seus dados pessoais coletados e compartilhados, nos
termos, condições e formas aqui previstas.
Qualquer solicitação que você tenha interesse em fazer a respeito de seus
dados, informações, assim como solicitações de alteração, cancelamento, etc.
– entre em contato através do e-mail: DATA@BBL.GG
Ao utilizar os sites, prestar ou contratar serviços da BBL, você compartilha
inúmeras informações. Isso é muito importante para que os nossos serviços
sejam aprimorados e para que você tenha uma experiência única e
personalizada. Além disso, ao conhecer a política de privacidade da BBL, você
poderá contribuir para a modulação da sua experiência nos sites e redes
sociais da BBL.
A BBL reconhece que você poderá, a qualquer tempo, exercer o direito de
acesso, correção, anonimização e/ou exclusão dos seus dados, os quais serão
mantidos nos termos desta política e da Lei Geral de Proteção de Dados.
Quais dados são coletados?
Ao fornecer informações pessoais por meio de cadastros ou formulários, ao
contratar ou prestar serviços, ao enviar formulários, ao postar conteúdos e em
outras situações, você preencher cadastros e nos repassa informações, que
podem incluir nome, endereço, CEP, CPF, CNPJ, RG, e-mail, telefone para
contato, nacionalidade e dados financeiros, que serão armazenados nos
servidores da BBL e moldarão os serviços, anúncios, material institucional,
campanhas de marketing, promoções, entre outros, que poderão ser
oferecidos e/ou apresentados a você pela BBL ou seus parceiros comerciais.
Sendo assim, ao acessar as páginas e redes sociais da BBL e/ou fazer e/ou
interagir com os ambientes virtuais da BBL sem desabilitar tecnologias como
“Identificadores Anônimos”, “cookies”, ou realizar o descadastramento/opt-out
do “DMP”, você expressamente escolhe este tipo de navegação voltado

21

exclusivamente aos seus interesses e, portanto, autoriza o armazenamento de
informações por meio destas tecnologias.
Toda informação ou dado pessoal é armazenado em servidores próprios ou de
terceiros, com padrão de segurança adequado. Salvo com relação às
informações que eventualmente sejam publicadas, a BBL adotará todas as
medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança das
informações sigilosas, porém não se responsabilizará por eventuais prejuízos
que sejam decorrentes da divulgação de tais informações por parte de
terceiros que utilizem as redes públicas ou a internet, subvertendo os sistemas
de segurança para acessar as informações não públicas.
A BBL não se responsabiliza pela correção dos dados pessoais inseridos por
você. Você garante e responde, em qualquer caso, civil e criminalmente, pela
veracidade, exatidão e autenticidade, dos dados pessoais transmitidos à BBL.
Os serviços do BBL estão disponíveis apenas para as pessoas físicas ou
jurídicas que tenham capacidade legal para contratá-los.
A BBL se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de cadastro e de
suspender um cadastro previamente aceito, que esteja em desacordo com as
políticas e regras da presente Política.
A BBL poderá, a seu exclusivo critério, realizar as buscas que julgar necessárias
para apurar dados incorretos ou inverídicos, solicitar dados adicionais e
documentos que estime serem pertinentes a fim de conferir os dados pessoais
informados e, ainda, recorrer à base de dados públicas ou privadas, sendo que
você poderá editá-las caso entenda que tais dados não estejam atualizados e
corretos, mediante comunicação à BBL.
Outras aplicações
Quando você acessa plataformas e aplicativos de terceiros, a partir da
navegação em sites da BBL, nós podemos coletar dados sobre esse acesso,
como a data, hora, local e IP em que fez esse acesso.
Para que os Dados são utilizados?
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As informações que você compartilha com a BBL têm como finalidade a
gestão, administração, prestação, ampliação e melhoramento dos serviços e
produtos da BBL, assim como eventos ou conteúdos a serem produzidos pela
BBL. Além disso, considerando a possibilidade de o usuário moldar a sua
navegação em relação aos dados que lhe são relevantes, a utilização das
informações compartilhadas permite a autodeterminação de uso de
informação pelo usuário.
Personalização de conteúdo
Praticamente todo conteúdo que você acessa ou compartilha junto à BBL
podem ser personalizados. Isso significa que ao invés de mostrar o mesmo
conteúdo para todos os usuários, a BBL pode construir um perfil baseado no
seu histórico de acesso de aplicações, apresentando-lhe, além dos conteúdos
e serviços de interesse em geral, conteúdos e serviços mais próximos aos seus
interesses.
A personalização é vantajosa, pois permite disponibilizar a você informações e
conteúdos personalizados, de forma a aproximar-se ao máximo de seus
interesses e preferências.
Acesso e Utilização do Site; Menores de Idade
O acesso e uso de qualquer domínio de internet hospedado ou registrado pela
BBL (individualmente denominado “Site”), juntamente com qualquer acesso a
qualquer conteúdo disponível, significa que você é considerado um usuário do
Site (doravante, o "Usuário") e implica no aceite sem reservas de todas as
condições incluídas nesta Política no momento em que o referido acesso e/ou
uso ocorre. Qualquer pessoa que esteja transmitindo informações,
registrando-se ou participando do Site ou através dele, portanto, aceita as
condições de uso previstas nesta Política, também será considerada um
Usuário.
Para poder desfrutar de determinados conteúdos no Site e participar nos
diferentes jogos e/ou competições não profissionais, você deve possuir a idade
mínima prevista no regulamento do evento para o qual deseja participar. Caso
o regulamento seja silente com relação à idade mínima, você deverá ter idade
igual ou maior que 18 (dezoito) anos. Todos os Usuários do Site deverão

23

respeitar tal condição, ser residentes no Brasil, e o acesso ao Site somente
poderá ser realizado no Brasil.
Caso o Usuário tenha idade a partir de 14 (quatorze) anos, o mesmo poderá
dar o aceite aos termos e condições de uso estabelecidos nesta Política ou em
um Site, desde que o mesmo seja validado e seja autorizado pelos pais e/ou
seu representante legal. Os menores com idade a partir de 14 (quatorze) anos
deverão ser assistidos ou representados por seus pais, tutores ou curadores,
na forma da lei, os quais serão considerados responsáveis por todos os atos
praticados pelos menores.
Será responsabilidade do Usuário garantir que seus sistemas e infraestruturas
sejam apropriados e necessários para o uso correto do Site e de forma
consistente com esta Política, e garantir que a configuração de tais sistemas e
infraestruturas seja apropriada, especialmente com referência aos sistemas de
segurança.
Marketing
Além disso, a BBL utilizará seus dados para melhor direcionar a você conteúdo
comercial, publicitário ou patrocinado.
Em relação às publicidades personalizadas, caso você não opte por desabilitar
cookies ou navegar de forma anônima, essas serão direcionadas a você em
razão de produtos observados em visitas a outros sites.
Ao acessar os sites, prestar ou contratar serviços da BBL e seus parceiros ou
patrocinadores, você concorda expressamente com a utilização dos dados
fornecidos para uso comercial da BBL, inclusive para fins de elaboração de
estatísticas, campanhas de marketing e envio de e-mails e materiais
promocionais da BBL e seus parceiros e/ou patrocinadores. Você concorda
que seus dados poderão ser compartilhados com terceiros, inclusive para fins
comerciais. Além disso, você consente em receber mensagens e comunicados
em geral, da BBL e seus parceiros/patrocinadores por quaisquer meios
disponíveis. Você poderá solicitar, a qualquer momento, o acesso ou a
remoção das informações fornecidas, ou a exclusão do envio de material
promocional, através do e-mail: DATA@BBL.GG
Identificadores eletrônicos
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Quanto às informações de acesso por você compartilhadas e armazenadas por
meio de identificadores anônimos ou de cookies, estas também serão
utilizadas com o intuito de aperfeiçoar os sites e os serviços de acordo com
suas escolhas de navegação, bem como para gerar dados estatísticos gerais
com finalidade informativa e comercial. Essas informações igualmente
poderão ser compartilhadas com terceiros parceiros, inclusive para fins
comerciais.
Dados anônimos
Ainda que a BBL colete, muitas vezes, seus dados de forma identificada,
somente fazemos o uso desta forma quando estritamente necessário e para
fins internos da BBL ou de seus parceiros comerciais/patrocinadores. Caso
contrário,
executamos
atividades
de
anonimização
dos
dados,
apresentando-os em formato estatístico por perfil.
Como faço para não compartilhar meus dados?
O compartilhamento dos seus dados é sempre uma escolha feita por você
(inclusive quando você preencher qualquer formulário disponibilizado em
nossos sites). Lembre-se que você pode desabilitar cookies antes da
navegação, ou solicitar a exclusão de seus dados a qualquer momento,
mediante o envio de e-mail para: DATA@BBL.GG
Quanto ao compartilhamento de informações de acesso por “identificadores
anônimos” ou cookies, caso este não seja de seu interesse, basta ajustar a
configuração de seu navegador ou seu dispositivo de acesso à Internet. Desta
forma, será necessário que você efetue novo registro a cada vez que acessar
um serviço que requeira um cadastro prévio, já que todos os identificadores
anônimos serão desabilitados de seu navegador. Você pode desabilitar o
armazenamento de dados de duas formas: desabilitando os cookies, o que
pode limitar a sua navegação; ou realizando navegação anônima (os cookies e
identificadores anônimos serão excluídos após a sua visita ao site).
Você sempre pode optar por navegar na Internet de forma a restringir a coleta
de dados. Uma das formas de fazer isso é através da opção de navegação
anônima, disponível nos navegadores.
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Cookies
O controle sobre o compartilhamento de informações por cookie se dá por
meio de seu navegador. Então, para evitar total ou parcialmente o
compartilhamento por essa tecnologia, você terá que modificar as
configurações do seu navegador.
Para saber como modificar essas considerações, verifique o navegador
utilizado por você e proceda conforme as instruções do mesmo.
Com quem meus dados serão compartilhados?
A BBL poderá compartilhar os dados por você fornecidos com outras
empresas do grupo, clientes, fornecedores, prestadores de serviço,
patrocinadores e/ou terceiros parceiros, no Brasil ou no exterior, sempre
respeitando as finalidades adstritas ao seu compartilhamento, independente
da sua anuência prévia.
Fornecedores e parceiros
A BBL poderá disponibilizar seus dados a clientes, fornecedores, prestadores
de serviço, patrocinadores, terceiros e parceiros, para a execução de algumas
das atividades citadas nesta Política. Todas as disponibilizações são
formalizadas, com comprometimento do terceiro de não fazer usos diferentes
dos aqui apresentados, ou para execução do próprio contrato.
Acesso Interno
A BBL mantém rígido controle interno sobre o acesso aos seus dados, ou seja,
apenas algumas pessoas da organização ou terceiros autorizados terão acesso
aos seus dados e apenas para execução das atividades aqui previstas. Ainda
assim, a BBL implementa mecanismos para garantir que não haja qualquer
uso indevido de seus dados. Caso suspeite de qualquer uso indevido, não
deixe de entrar em contato conosco, por meio de nossos canais de
atendimento, disponíveis no site, ou por meio do e-mail: DATA@BBL.GG
Autoridade Pública

26

A BBL somente disponibilizará seus dados às autoridades públicas quando a
requisição for feita nos moldes da legislação. Não efetuamos essa entrega de
forma excessiva, ou quando não estiver em conformidade com as
determinações legais.
Dados de Terceiros
Você deve ter extrema cautela ao compartilhar com a BBL os dados dos quais
você não seja o titular. Da mesma forma que nós respeitamos a sua
privacidade, você deve respeitar a privacidade daqueles próximos a você, ou
aqueles de quem você tenha acesso aos dados. Se tiver dúvidas quanto ao
consentimento desse terceiro para compartilhamento dos dados, não os
compartilhe.
Segurança
Apesar dos esforços empreendidos pela BBL, a fim de garantir a segurança
dos seus dados, a utilização de serviços e o acesso a conteúdo da internet,
envolve alguns riscos e exposições. Assim, é imprescindível que você também
faça a sua parte, tomando as seguintes medidas que podem reduzir os riscos
envolvidos:
⮚ Nunca informe suas senhas a terceiros.
⮚ sempre crie uma senha difícil de ser adivinhada, combinando letras,
números e caracteres especiais. A senha é a primeira linha de defesa
contra o acesso não autorizado. Quanto mais complexa ela for, mais
forte a proteção contraataques e violação da sua privacidade.
⮚ evite utilizar uma única senha para vários sites e não se esqueça de
trocá-las periodicamente ou imediatamente em caso de suspeita que
foi comprometida.
⮚ use o botão “sair” ou “logoff”, após finalizar sua navegação que exige
login.
⮚ Procure sempre utilizar autenticação de dois fatores para aperfeiçoar
a segurança de seus acessos;
⮚ atenção redobrada ao acessar contas pessoais em computadores ou
redes de acesso público.
⮚ Tenha sempre o sistema operacional e antivírus atualizado.
Não sou o único usuário neste computador
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É muito importante que você tome certos cuidados ao compartilhar um
computador com outras pessoas. Isso porque as suas informações pessoais
ficam vinculadas não apenas ao seu perfil de cadastro, mas também ao
navegador web (browser). Assim, o histórico de acesso de aplicações de todas
as pessoas que fizeram uso do mesmo navegador web (browser) ficará à
disposição de quem vier acessá-lo, o que poderá comprometer a privacidade
dos demais usuários.
Existem algumas medidas que podem ser tomadas para evitar este
compartilhamento de informações entre usuários de um mesmo aparelho
(computador, celular, tablet, etc.) ou navegador web (browser), são elas: a
criação de uma conta no próprio aparelho (computador, celular, tablet, etc.)
para cada usuário; a utilização da navegação anônima; e a desabilitação de
“cookies”.
Não entendi essas políticas. O que faço?
Na elaboração dessas políticas, a BBL buscou comunicá-la com o maior nível
de simplicidade e clareza, o que às vezes se mostra difícil diante da qualidade
de informações que consideramos importante colocar à sua disposição. Se,
por qualquer razão, você considerar que alguma informação não se mostrou
clara, ou que precisa de algum nível maior de detalhamento, não hesitar em
nos contatar por meio de nossas centrais de atendimento, cujos dados estão
disponíveis no site, ou se preferir, por meio do e-mail DATA@BBL.GG
A quais serviços e conteúdos esta política não se aplica?
Esta Política não se aplica aos conteúdos referentes a anúncios e links
publicados por parceiros da BBL. Nesses casos, é imprescindível que você ao
acessar tais publicações procure e leia a política de privacidade vinculada ao
conteúdo por você acessado.
Padrões de Segurança
A BBL observa e implementa, periodicamente, os padrões de segurança
indicados pelo CGI , por meio do CERT (http://www.cert.br).
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A BBL utiliza tecnologias e procedimentos de segurança para proteger suas
informações pessoais contra perdas, roubos e acesso, uso e alterações não
autorizadas, porém, é necessário alertar que nenhuma medida de segurança
disponível no mercado é totalmente segura.
Modificações desta Política
A BBL poderá alterar, a qualquer tempo, esta Política, visando seu
aprimoramento e melhoria dos serviços prestados. Os novos termos e
condições gerais
ou nova política entrarão imediatamente após sua
publicação.
Violação no sistema ou da base de dados
Não é permitida a utilização de nenhum dispositivo, software ou outro recurso
que venha a interferir nas atividades e operações da BBL, bem como nos
anúncios, descrições, contas ou seus bancos de dados. Qualquer intromissão,
tentativa ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade
intelectual e/ou as proibições estipuladas nesta Política, tornarão o
responsável passível das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui
previstas, sendo ainda responsável pelas indenizações por eventuais danos
causados.
Alcance dos serviços
Esta Política não gera qualquer contrato de sociedade, mandato, franquia ou
relação de trabalho entre você e a BBL.
Falhas no sistema
A BBL não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda sofridos por
você em razão de falhas na internet, no sistema ou no servidor utilizado pelo
Usuário, decorrentes de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior. A
BBL também não será responsável por qualquer vírus que possa atacar o seu
equipamento em decorrência do acesso, utilização ou navegação na internet
ou como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos,
vídeos ou áudio.
A BBL se reserva o direito de tomar as medidas judiciais e extrajudiciais
pertinentes para receber os valores devidos.
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Modificações na Política
A BBL reserva-se o direito de fazer quaisquer modificações que considere
adequadas em seu Site sem aviso prévio, e pode alterar, remover ou adicionar
tanto o conteúdo e serviços que fornece quanto a forma como são
apresentados ou localizados.
O tempo que esta Política será válida, consequentemente, coincide com a hora
em que são exibidas, até que sejam modificadas no todo ou em parte,
momento em que a Política modificada entrar em vigor. Os Usuários serão
devidamente informados de todos os itens acima, de acordo com as
circunstâncias.
A BBL pode decidir encerrar, suspender ou interromper unilateralmente, a
qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio, fornecimento do serviço
do Site e/ou qualquer um de seus serviços, e também acesso ao conteúdo do
Site, e o Usuário não pode reivindicar qualquer compensação da BBL por tais
ações. Consequentemente, o Usuário aceita explicitamente que a BBL tem
esse poder e, para fins de esclarecimento, renuncia explicitamente a qualquer
direito de iniciar ações para reivindicar danos da BB pelas ações listadas nesta
seção.
Se a BBL optar por rescindir o fornecimento do serviço do Site nos termos
expressos acima, o Usuário será obrigado a excluir e/ou destruir qualquer
material que ele possa ter obtido do Site e/ou do portal no qual o conteúdo e
serviços são oferecidos; isso inclui todo o software e a documentação
correspondente, e quaisquer cópias, material impresso ou instalação, embora
as proibições de uso do conteúdo definido acima nesta Política continuarão
válidas.
Se qualquer disposição nesta Política for declarada nula e inválida ou
inaplicável, no todo ou em parte, por qualquer Corte, Tribunal ou órgão
administrativo competente, tal nulidade ou inaplicabilidade não afetará as
demais disposições desta Política.
Se a BBL não exercer ou executar qualquer direito ou disposição contidos
nesta Política, isso não constituirá uma renúncia, a menos que reconheça isso
e dê seu reconhecimento explícito e acordo por escrito.
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Esta Política permanecerá publicada em nosso Site para que você possa
consultá-las sempre que desejar.
Legislação aplicável e Foro de eleição
Todos os itens desta Política são regidos pelas leis vigentes na República
Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao
cumprimento ou qualquer outro questionamento relacionado a esta Política,
as partes concordam em se submeter ao Foro da Cidade de São Paulo - SP.
***
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