TERMOS DE USO DO SITE
Operations Smile ("OSI")
Termos e Condições do Site
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 31 de março de 2019
LEIA CUIDADOSAMENTE ESTES TERMOS E CONDIÇÕES ("TERMOS DO SITE") ANTES DE USAR ESTE SITE.
AO USAR ESTE SITE, VOCÊ CONCORDA EM CUMPRIR COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES. SE NÃO
CONCORDAR COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO USE ESTE SITE.
Estes Termos do Site aplicam-se exclusivamente ao seu acesso e uso do site da OSI
www.operationsmile.org, todos os subdomínios, serviços online e aplicativos para dispositivos móveis
associados, bem como aos sites listados em "Sites Adicionais Sujeitos aos Termos do Site"
(coletivamente, o "Site"). Estes Termos do Site não alteram os termos ou condições de qualquer outro
acordo que você possa ter com a OSI. Se estiver usando o Site em nome de qualquer entidade, você
declara e garante que está autorizado a aceitar estes Termos do Site em nome dessa entidade, que, por
sua vez, concorda em indenizar você e a OSI por violações a estes Termos do Site.
A OSI se reserva o direito de alterar ou modificar qualquer um dos termos e condições contidos nos
Termos do Site ou em qualquer política ou diretriz do Site, a qualquer momento, a seu critério exclusivo.
As alterações ou modificações entrarão em vigor imediatamente após a publicação das revisões no site.
Seu uso continuado do Site após a publicação das alterações ou modificações constituirá sua aceitação
de tais alterações ou modificações. Você deve revisar frequentemente os Termos do Site e as políticas
aplicáveis para entender os termos e condições que se aplicam ao seu uso do Site. Se não concordar
com as alterações ou modificações dos termos, deverá suspender o uso do Site.
Geral
A OSI controla e opera este Site nos Estados Unidos. A OSI não declara que os materiais neste site são
adequados ou disponíveis para uso em outros locais. Aqueles que optarem por acessar este Site de
outros locais o fazem por sua própria iniciativa e são responsáveis pelo cumprimento das leis locais
aplicáveis.
Política de Privacidade
Consulte nossa Política de Privacidade para obter informações sobre como a OSI coleta, usa e divulga
informações de identificação pessoal de seus usuários.
Direitos autorais e licença limitada
Salvo indicação em contrário no Site, o Site e todo o seu conteúdo e outros materiais, incluindo, entre
outros, todas as marcas registradas, marcas de serviço, designs, textos, gráficos, fotos, informações,
dados, softwares, métodos, invenções, arquivos de som, outros arquivos e sua seleção e organização
(coletivamente, os "Materiais do site") são de propriedade da OSI ou da rede, licenciadores ou usuários

da OSI, sendo protegidos pelas leis de direitos autorais, marcas registradas e outras leis de propriedade
intelectual dos EUA e internacionais. Concedemos a você permissão para acessar e usar o Site e exibir,
copiar, imprimir e baixar os Materiais do Site unicamente para uso pessoal e não comercial, de acordo
com estes Termos do Site e as outras normas e restrições aqui contidas, desde que você não modifique
os materiais do site e mantenha todas as notificações de direitos autorais, marcas registradas e outras
notificações de propriedade contidas nos materiais. Além disso, você concorda que essa permissão não
inclui: (a) qualquer uso comercial ou revenda ou redistribuição do Site ou dos Materiais do Site; (b) a
coleta e uso de quaisquer listagens, imagens ou descrições de produtos; (c) a distribuição, realização ou
exibição pública de qualquer Material do Site, (d) o uso de qualquer derivado do Site e dos Materiais do
Site, ou de qualquer parte deles; (e) o uso de qualquer mineração de dados, robôs ou métodos
semelhantes de coleta ou extração de dados; (f) o download (exceto o cache da página) de qualquer
parte do Site, dos Materiais do Site ou de qualquer informação neles contida, exceto conforme
expressamente permitido no Site; ou, (g) o uso do Site ou dos Materiais do Site, exceto para a finalidade
a que se destinam. A permissão aqui concedida é revogável a qualquer momento, com ou sem justa
causa. Exceto conforme expressamente aqui indicado, nenhum Material do Site pode ser copiado,
reproduzido, distribuído, republicado, baixado, exibido, postado, transmitido ou utilizado de qualquer
forma ou por qualquer meio, inclusive, entre outros, em formato ou por meio eletrônico, mecânico,
fotocópia, gravação ou outros, sem a permissão prévia por escrito da OSI, proprietária dos direitos
autorais. A permissão que lhe for concedida será rescindida automaticamente se você violar qualquer
um dos Termos e Condições. Após a rescisão, você deverá destruir imediatamente qualquer material
baixado e impresso. Você não pode, sem a permissão da OSI, "espelhar" qualquer material contido
neste Site em qualquer outro servidor. O uso não autorizado de qualquer material contido neste Site
pode violar as leis aplicáveis (inclusive leis de direitos autorais, leis de marca registrada, leis de
privacidade e publicidade e leis e regulamentos de comunicações).
Reclamações de Direitos Autorais
Se você acredita, de boa fé, que seu trabalho protegido por direitos autorais foi reproduzido em nosso
site sem autorização, de forma a constituir uma violação de direitos autorais, forneça ao representante
de direitos autorais da OSI, no endereço abaixo, as seguintes informações:
1. uma assinatura eletrônica ou física da pessoa autorizada a agir em nome do proprietário dos direitos
autorais ou de outros interesses de propriedade intelectual;
2. uma descrição do trabalho protegido por direitos autorais ou outra propriedade intelectual que você
alega ter sido violado;
3. uma descrição de onde o material que você alega ter sido violando está localizado neste site;
4. seu endereço, número de telefone e endereço de e-mail;
5. uma declaração por escrito e assinada, feita sob pena de perjúrio, de que: a. você acredita, de boa fé,
que o uso contestado não foi autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu representante ou
por lei; b. as informações acima, incluídas na sua notificação, estão corretas; e c. você é o proprietário

dos direitos autorais ou da propriedade intelectual, ou está autorizado a agir em nome do proprietário
dos direitos autorais ou da propriedade intelectual.
O representante da OSI para notificações de reclamações de direitos autorais ou outra violação de
propriedade intelectual pode ser contatado por carta para o Departamento Jurídico, Operation Smile
Inc., 3641 Faculty Boulevard, Virginia Beach, VA 23453, ou por e-mail para
drelations@operationsmile.org. Essas informações de contato são apenas para suspeitas de violação de
direitos autorais ou outras notificações de violação de propriedade intelectual, e não para pedidos de
permissão de reimpressão ou uso. Informações de contato para outros assuntos são fornecidas em
outras partes deste site. Podemos notificar uma reclamação de violação de direitos autorais a nossos
usuários por meio de um aviso geral no Site, comunicação eletrônica para o endereço de e-mail de um
usuário em nossos registros, ou por comunicação escrita enviada por carta registrada para o endereço
de um usuário registrado em nosso site.
Marcas Registradas
O logotipo global, OPERATION SMILE, as iniciais OSI e qualquer outro nome ou slogan de produto ou
serviço contido no Site são marcas registradas da OSI, da rede OSI, de seus parceiros corporativos,
licenciadores ou outros proprietários respectivos e não podem ser copiados, imitados ou usados, no
todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da OSI ou do titular da marca registrada aplicável.
Você não pode usar nenhuma metatag ou qualquer outro "texto oculto" usando "Operation Smile", as
iniciais OSI ou qualquer outro nome, marca registrada ou nome de produto ou serviço da OSI sem nossa
permissão prévia por escrito. Além disso, a aparência do Site, incluindo todos os cabeçalhos de página,
gráficos personalizados, ícones de botões e scripts, são marcas de serviço, marcas registrada e/ou
conjunto marcário da OSI e não podem ser copiados, imitados ou usados, no todo ou em parte, sem
nossa permissão prévia por escrito. A referência a quaisquer produtos, serviços, promessas ou outras
informações, por meio de nome comercial, marca registrada, fabricante, fornecedor, ou de qualquer
outra forma, não constitui ou implica endosso, patrocínio ou recomendação da OSI.
Política de Infrações Reincidentes
A OSI respeita a propriedade intelectual de terceiros e pedimos aos nossos usuários que façam o
mesmo. De acordo com a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (DMCA) e outras leis aplicáveis, a
OSI adotou a política de rescindir, em circunstâncias apropriadas e a seu exclusivo critério, o acesso de
qualquer usuário considerado infrator reincidente. A OSI também pode, a seu exclusivo critério, limitar o
acesso deste Site a usuários que violarem os direitos de propriedade intelectual de terceiros
(independentemente de reincidência ou não).
Sites vinculados a este Site; Conteúdo de Terceiros
Este site pode conter links para sites de terceiros ("Sites de Terceiros") e pode conter ou estabelecer
links para informações, materiais, comunicações ou outros conteúdos de terceiros (coletivamente, o
"Conteúdo de Terceiros"). Esse Conteúdo de Terceiros e os Sites de Terceiros não estão sob o controle
da OSI, e a OSI não endossa, assume qualquer responsabilidade ou obrigação, assim como não presta

qualquer declaração ou garantia com relação aos Sites de Terceiros, Conteúdo de Terceiros ou
quaisquer produtos ou serviços oferecidos por terceiros neste Site ou em qualquer Site de Terceiros. A
OSI não pretende que os links neste site sejam referências ou endossos das entidades vinculadas, ou de
seus produtos ou serviços, que são fornecidos por mera conveniência. O uso dos Sites de Terceiros ou
Conteúdo de Terceiros, ou de seus produtos e serviços, é de sua inteira responsabilidade e está sujeito
aos termos e condições do terceiro fornecedor.
Sites com links para este Site
Se você quiser vincular outro site a este, poderá fazê-lo apenas mediante permissão prévia da OSI. Esse
link não pode sugerir ou implicar o endosso ou a aprovação da OSI a qualquer produto, posicionamento,
pessoa física ou jurídica, ou retratar a OSI de maneira falsa, enganosa, depreciativa ou difamatória, de
qualquer outra forma, sendo certo que o site do link vinculado não pode conter nenhum material adulto
ou ilegal ou qualquer material que seja ofensivo, intimidante ou censurável, de qualquer outra forma. O
direito de vincular um link pode ser revogado a qualquer momento. Você não pode usar o logotipo da
OSI ou outro gráfico proprietário da OSI para se vincular ao Site sem a permissão expressa por escrito da
OSI. Além disso, você não pode criar ou fornecer links embutidos para o Site sem o consentimento
expresso por escrito da OSI.
Isenção de Responsabilidade
O SEU USO DESTE SITE, DOS MATERIAIS E SERVIÇOS FORNECIDOS NO SITE, OU ATRAVÉS DELE (OS
"SERVIÇOS"), O SÃO POR SUA CONTA E RISCO, E SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM", SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO. A OSI NÃO DECLARA OU GARANTE QUE O SITE, OS
MATERIAIS OU SERVIÇOS DO SITE SÃO PRECISOS, COMPLETOS, CONFIÁVEIS, ATUAIS OU LIVRES DE
ERROS, OU QUE O SITE OU SEUS SERVIDORES ESTÃO LIVRES DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES
DANOSOS. VOCÊ DEVE USAR SOFTWARE RECONHECIDO PELA INDÚSTRIA PARA DETECTAR E
DESINFECTAR VÍRUS DE QUALQUER DOWNLOAD. A OSI NÃO É RESPONSÁVEL POR ERROS OU OMISSÕES
TIPOGRÁFICAS. A REFERÊNCIA AOS PRODUTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS OU OUTRAS INFORMAÇÕES,
POR MEIO DE NOME COMERCIAL, MARCA REGISTRADA, FABRICANTE, FORNECEDOR OU DE OUTRA
FORMA, NÃO CONSTITUI OU IMPLICA APROVAÇÃO, PATROCÍNIO OU RECOMENDAÇÃO DE QUALQUER
UM DESTES, OU AFILIAÇÃO POR PARTE DA OSI. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, A OSI
EXPRESSAMENTE SE ISENTA DE TODAS AS GARANTIAS, CONDIÇÕES E OUTROS TERMOS, EXPRESSOS OU
IMPLÍCITOS, DECORRENTES DE LEI, OU DE QUALQUER OUTRA FORMA, INCLUSIVE, MAS NÃO APENAS, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS, E DE
ADEQUABILIDADE PARA FINS ESPECÍFICOS.
Feedback e Materiais
Quaisquer comentários ou materiais enviados para a OSI (por qualquer meio, inclusive e-mail e
postagem regular), incluindo dados de feedback, como perguntas, ideias, comentários, sugestões ou
similares com relação a este Site ou quaisquer outros produtos ou programas da OSI (coletivamente
"Feedback"), serão considerados não confidenciais e se tornarão propriedade exclusiva da OSI. Você
cede todos os direitos do Feedback à OSI que, por sua vez, não terá nenhuma obrigação com relação a

esse Feedback. Sem limites ao supra exposto, a OSI poderá reproduzir, usar, divulgar, apresentar, exibir,
transformar, criar trabalhos derivados e distribuir o Feedback livremente a terceiros, sem qualquer tipo
de limitação, reconhecimento ou compensação para você. Além disso, você renuncia expressamente a
quaisquer direitos morais que possa ter sobre tais Feedbacks.
Conteúdo do Usuário e Áreas ou Serviços Interativos
O Site pode incluir fóruns de discussão, conteúdo gerado pelo usuário ou outras áreas ou serviços
interativos ("Áreas Interativas"), incluindo páginas pessoais de captação de recursos, quadros de
mensagens, serviços de hospedagem ou armazenamento online ou outras áreas ou serviços nos quais
você ou outros usuários podem criar, publicar ou armazenar conteúdos, mensagens, materiais, dados,
informações, textos, músicas, sons, fotos, vídeos, gráficos, códigos ou outros itens ou materiais
("Conteúdo do Usuário"). Você será o único responsável pelo uso dessas Áreas Interativas e as utilizará
por sua conta e risco. Ao usar uma Área Interativa, você concorda em não publicar, carregar, transmitir,
distribuir, armazenar, criar ou publicar no Site o que segue:
(a) Conteúdo de usuário que seja ilegal, calunioso, difamatório, obsceno, pornográfico, indecente,
lascivo, sugestivo, intimidante, ameaçador, invasivo da privacidade ou de direitos de publicidade,
abusivo, inflamatório, fraudulento ou censurável;
(b) Conteúdo de usuário que constitua, incentive ou forneça instruções para uma infração penal, viole os
direitos de qualquer parte ou, de qualquer outra forma, implique responsabilidade ou violação de
qualquer lei municipal, estadual, federal ou internacional, inclusive, sem limitações, os regulamentos da
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou quaisquer normas de uma bolsa de valores, como a Bolsa
de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores Americana ou a NASDAQ;
(c) Conteúdo de usuário que possa infringir qualquer patente, marca registrada, segredo comercial,
direito autoral ou outro direito intelectual ou de propriedade de qualquer parte. Ao publicar qualquer
Conteúdo de Usuário, você declara e garante que tem o direito de distribuir e reproduzir esse Conteúdo
de Usuário;
(d) Conteúdo de usuário que personifica qualquer pessoa física ou jurídica, ou falseia sua afiliação com
uma pessoa física ou jurídica;
(e) Conteúdo de usuário que, a critério exclusivo da OSI, possa colocar em risco ou afetar a condição de
entidade isenta de impostos, inclusive, entre outros, conteúdo em nome de (ou em oposição a)
qualquer candidato a cargo público e conteúdo que contenha propaganda ou outros tentativas de
influenciar a legislação;
(f) Promoções, publicidade ou solicitações;
(g) informações privadas de terceiros, inclusive, entre outros, endereços, números de telefone,
endereços de e-mail, números de Seguridade Social e números de cartão de crédito;
(h) Vírus, dados corrompidos ou outros arquivos prejudiciais, disruptivos ou destrutivos; e

(i) Conteúdo de usuário que, a critério exclusivo da OSI, seja censurável, ou restrinja ou iniba qualquer
outra pessoa de usar ou desfrutar das Áreas Interativas ou do Site, ou ainda, que possa expor a OSI ou
seus usuários a danos ou responsabilidades de qualquer tipo.
A OSI não se responsabiliza e nem assume qualquer obrigação pelo Conteúdo de Usuário publicado,
armazenado ou carregado por você ou por terceiros, ou por qualquer perda ou dano a tal Conteúdo, e
nem mesmo por qualquer erro, difamação, calúnia, injúria, omissão, falsidade, obscenidade, pornografia
ou blasfêmia que você possa encontrar. O uso das Áreas Interativas fica inteiramente por sua conta e
risco. Como fornecedora de serviços interativos, a OSI não se responsabiliza por nenhum comunicado,
declaração ou conteúdo de usuário fornecido por seus usuários em nenhum fórum público, homepage
pessoal ou outra área interativa. Embora a OSI não tenha obrigação de rastrear, editar ou monitorar
qualquer Conteúdo postado em uma Área Interativa, reserva-se o direito e pode, a seu exclusivo
critério, rastrear ou editar o Conteúdo de Usuário publicado ou armazenado no Site, a qualquer tempo e
por qualquer motivo, sem aviso prévio. O uso das Áreas Interativas ou de outras partes do Site em
violação ao disposto acima infringe estes Termos do Site e pode resultar, entre outras, na revogação ou
suspensão de seus direitos de usar as Áreas Interativas e/ou o Site.
Você terá todos os direitos ao Conteúdo de Usuário (exceto Comentários) que publicar no Site. A menos
que indique o contrário, você concede à OSI e à rede OSI um direito não exclusivo, global, isento de
royalties, por tempo indeterminado, irrevogável e inteiramente passível de sublicenciamento de usar,
reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir, criar trabalhos derivados, distribuir, executar e exibir
esse Conteúdo de Usuário no Site, ou em outros locais relacionados com o Site, bem como quaisquer
Serviços relacionados. Você concede à OSI, à rede OSI e a suas coligadas e sublicenciadas o direito de
usar o nome que enviar relacionado com esse conteúdo, se a OSI assim o desejar. Você declara e
garante (a) que possui e controla todos os direitos sobre o Conteúdo de Usuário que publica ou, de
qualquer outra forma, tem o direito de publicar esse Conteúdo de Usuário no Site; (b) o Conteúdo de
Usuário é correto e sem ambiguidades; e (c) o uso e publicação do Conteúdo de Usuário que você
fornece não viola estes Termos do Site, nem violará qualquer outro direito ou causará danos a qualquer
pessoa física ou jurídica.
Dados Cadastrais; Segurança da Conta
Considerando o seu uso do Site, se você criar qualquer conta no Site, concorda em (a) fornecer
informações precisas, atuais e completas sobre você, conforme solicitado por qualquer formulário de
registro no Site ("Dados de Registro") ; (b) manter a segurança de sua senha e identificação; (c) manter e
atualizar imediatamente os Dados de Registro e quaisquer outras informações que você fornecer à OSI,
para que sejam sempre precisos, atualizados e completos; e (d) aceitar todos os riscos de acesso não
autorizado aos Dados de Registro e quaisquer outras informações que você fornecer à OSI.
Limitação de Responsabilidade
EM HIPÓTESE ALGUMA A OSI, QUALQUER OUTRA PARTE (ENVOLVIDA OU NÃO NA CRIAÇÃO,
PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO OU ENTREGA DO SITE), E/OU OS EXECUTIVOS, CONSELHEIROS,
COLABORADORES, ACIONISTAS OU REPRESENTANTES DE QUALQUER UM DOS SUPRAMENCIONADOS,

SÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER TIPO,
INCLUSIVE, SEM LIMITAÇÕES, PERDA DE USO, PERDA DE RENDA, LUCROS CESSANTES EFETIVOS OU
PREVISTOS, PERDA DE NEGÓCIOS, PERDA DE CONTRATOS, PERDA DE FUNDO DE COMÉRCIO OU
REPUTAÇÃO, PERDA DE ECONOMIAS PREVISTAS, DANOS OU CORRUPÇÃO DE DADOS, SEJA POR UMA
AÇÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE CIVIL (INCLUSIVE, MAS NÃO SE LIMITANDO A NEGLIGÊNCIA)
OU DE QUALQUER OUTRA FORMA, COMO DECORRÊNCIA OU DE QUALQUER FORMA LIGADOS AO USO
DO SITE, DOS SERVIÇOS, DO CONTEÚDO OU DOS MATERIAIS CONTIDOS OU ACESSADOS NO SITE,
INCLUSIVE, MAS NÃO APENAS, QUALQUER DANO QUE TENHA COMO CAUSA OU RESULTADO A
CONFIANÇA DO USUÁRIO EM QUALQUER INFORMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DA OSI, OU RESULTANTE DE
FALHAS, OMISSÕES, INTERRUPÇÕES, EXCLUSÃO DE ARQUIVOS OU EMAIL, ERROS, DEFEITOS, VÍRUS,
ATRASOS NA OPERAÇÃO OU TRANSMISSÃO, OU QUALQUER FALHA DE DESEMPENHO, RESULTANTE OU
NÃO DE CATÁSTROFES NATURAIS, FALHA DE COMUNICAÇÃO, ROUBO, DESTRUIÇÃO OU ACESSO NÃO
AUTORIZADO A REGISTROS E PROGRAMAS OU SERVIÇOS DA OSI. EM NENHUMA HIPÓTESE, A
RESPONSABILIDADE AGREGADA DA OSI, SEJA EM CONTRATO, GARANTIA, RESPONSABILIDADE CIVIL
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, QUER ATIVA, PASSIVA OU IMPUTADA), RESPONSABILIDADE DE PRODUTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU OUTRA TEORIA, EM DECORRÊNCIA OU COMO RESULTADO DO USO
DO SITE EXCEDERÁ QUALQUER REMUNERAÇÃO QUE VOCÊ PAGAR, CASO EXISTENTE, À OSI, PARA FINS
DE ACESSO OU UTILIZAÇÃO DO SITE.
Indenização
Você concorda em defender, indenizar e isentar a OSI e suas coligadas, prestadores de serviços
autônomos, empresas prestadoras de serviços, fornecedores, licenciadores e consultores, e seus
respectivos executivos, conselheiros, funcionários e representantes (as "Partes Indenizadas"), por
quaisquer reclamações, perdas e danos, custos, ações, demandas, responsabilidades, acordos e/ou
despesas (incluindo, entre outros, honorários advocatícios razoáveis) decorrentes ou relacionados com
sua violação dos Termos do Site, de qualquer Conteúdo de Usuário que você publicar, armazenar ou
transmitir no Site, ou através dele, ou seu uso ou inabilidade de usar o Site, incluindo, sem limitações,
qualquer ação, procedimento ou reclamação efetiva ou iminente contra as Partes Indenizadas,
decorrente ou relacionada com o Conteúdo, sua conduta ou sua violação dos direitos de terceiros.
Sites Adicionais Sujeitos aos Termos do Site
Estes Termos do Site aplicam-se aos seguintes sites e todos os subdomínios associados:

•
Rescisão; Remoção do Conteúdo de Usuário
Não obstante os Termos do Site, a OSI se reserva o direito, sem aviso prévio e a seu exclusivo critério, de
descontinuar o Site ou quaisquer Serviços oferecidos através dele, e rescindir sua licença de uso e
bloquear seu acesso ao Site a qualquer momento, sem aviso prévio. Além disso, a OSI se reserva o
direito de excluir, editar ou modificar todo e qualquer Conteúdo de Usuário contido no Site e quaisquer
serviços oferecidos através do Site a qualquer momento, sem aviso prévio.

Divisibilidade / Renúncia
Se qualquer disposição destes Termos do Site for considerada ilegal, nula ou inexequível, por qualquer
motivo, tal cláusula será considerada divisível destes Termos do Site, e não afetará a validade e
aplicabilidade das cláusulas remanescentes. A renúncia a qualquer um destes Termos do Site não será
considerada uma renúncia adicional ou contínua a tal termo ou condição, ou a qualquer outro termo ou
condição.
Legislação Aplicável e Jurisdição
Estes Termos do Site e o uso que você fizer do Site são regidos e interpretados de acordo com as leis da
Commonwealth da Virgínia, EUA, aplicáveis aos contratos celebrados e a serem inteiramente cumpridos
na cidade de Virginia Beach, Virgínia, sem recurso ao conflito com outras disposições legais. Você
concorda que qualquer ação com base no sistema judicial da common law ou da equidade, decorrente
ou relacionada, de qualquer forma, com estes Termos do Site será ajuizada somente nos juízos
estaduais localizados na cidade de Virginia Beach, Virgínia e/ou juízos federais do Distrito Leste da
Virgínia localizados na Cidade de Norfolk, Virginia, sendo certo que você, por este documento, dá seu
consentimento irrevogável e incondicional e se submete à jurisdição exclusiva de tais juízos sobre
qualquer ação, procedimento ou processo decorrente destes Termos do Site.
Perguntas e Informações de Contato
Obrigado por aceitar estes Termos do Site. Perguntas ou comentários sobre o Site devem ser
encaminhados por correio eletrônico para drelations@operationsmile.org.

