
O presente website (incluindo todo o seu conteúdo) é de propriedade da MONDELEZ BRASIL 

LTDA S.A., da Kraft Foods, Inc.  

Está protegido. O uso deste website está sujeito a presente Política de Privacidade e Termos de 

Uso (”Termo”). Você deverá ler com atenção e respeitar e cumprir suas condições. 

 

Navegação no Website e Materiais de Terceiros 

Através do presente website, você poderá acessar diversos materiais e conteúdos, incluindo 

obras audiovisuais, produzidos pela MONDELEZ BRASIL LTDA ou por terceiros para a campanha 

TANG. 

Os conteúdos e materiais deste website são de propriedade e titularidade exclusiva da 

MONDELEZ BRASIL LTDA e você não está autorizado a utilizar, reproduzir, copiar, imprimir, 

publicar, apresentar, alugar, editar, oferecer ou expor qualquer cópia desses materiais ou 

informações sem o consentimento da MONDELEZ BRASIL LTDA. Todos os indivíduos 

participantes dos materiais referidos acima autorizaram por si próprios ou através de seus 

representantes legais, a MONDELEZ BRASIL LTDA a publicar e exibir tais materiais no website. 

A MONDELEZ BRASIL LTDA se reserva o direito de deixar de exibir ou remover do website os 

materiais referidos neste item, a qualquer momento, por iniciativa própria ou em caso de 

solicitação de terceiros, e independentemente de comunicação prévia, sem que seja devida 

qualquer indenização a você ou a terceiros. Caso você se sinta ofendido com qualquer material 

exibido no website ou entenda que referido material viola direitos de terceiros, você deverá 

encaminhar à MONDELEZ BRASIL LTDA, por meio do campo indicado no website, comunicação 

com descrição detalhada da ofensa e identificação do material ofensor. 

 

Conexões 

Este website inclui conexões a outros endereços eletrônicos operados por MONDELEZ BRASIL 

LTDA e alguns dos mesmos operados por terceiros. Estas conexões são providas como uma 

conveniência para você e como uma avenida de acesso adicional para as informações contidas 

nos mesmos. Não revisamos todas as informações de outros endereços eletrônicos e não somos 

responsáveis pelo conteúdo de quaisquer outros endereços eletrônicos ou quaisquer produtos 

ou serviços que possam ser oferecidos através de outros endereços eletrônicos. Os endereços 

eletrônicos de terceiros podem conter informações com as quais a MONDELEZ BRASIL LTDA 

concorda ou não. Termos e condições diferentes podem aplicar-se ao uso de quaisquer 

endereços eletrônicos conectados. que os termos e condições para o uso dos outros endereços 

eletrônicos da MONDELEZ BRASIL LTDA podem ser materialmente diferentes destes termos e 

condições. 

 

Precisão, Integralidade e Pontualidade de Informações no Website 

Não somos responsáveis se informações que tornarmos disponíveis neste website não forem 

precisas, completas ou atualizadas. O material neste website é provido apenas para informação 

geral e não deve ser tomado como a única base para tomar decisões significativas sem 

consultar fontes de informação primárias ou mais precisas, mais completas ou mais atualizadas. 

Qualquer confiança depositada no material neste website deve ser a seu próprio risco. Este 

website pode conter certas informações históricas. As informações históricas não 

necessariamente atualizadas e são providas apenas para sua referência. Reservamo-nos o 

direito de modificar o conteúdo do website em qualquer ocasião e você concorda que é sua 

responsabilidade monitorar alterações no website. Quando utilizar o website, você consente 

quanto à transmissão a nós de suas informações pessoalmente identificadoras e quanto ao seu 

uso, como descrito no presente. que esta política de privacidade aplica-se apenas a este 

website e não a outros endereços eletrônicos, incluindo os demais endereços eletrônicos da 



MONDELEZ BRASIL LTDA, de qualquer outra empresa do mesmo Grupo Econômico da 

MONDELEZ BRASIL LTDA, os quais podem ter diferentes políticas de privacidade. 

 

 

 

 

Outras Informações Apresentadas 

Se você usar as características de comunicação deste website para prover-nos informações 

outras que não informações pessoalmente identificadoras, incluindo sugestões acerca do 

website, ideias sobre produtos e publicidade, e quaisquer outras de tais informações, essas 

informações passam a pertencer gratuitamente a nós e podem ser usadas, 

reproduzidas,modificadas, distribuídas e divulgadas por nós de qualquer maneira que 

escolhermos. 

 

Riscos Decorrentes do Uso do Site 

Os riscos envolvidos no uso deste website pertencem exclusivamente a você Reservamo-nos o 

direito de restringir ou terminar seu acesso ao website ou qualquer característica ou parte do 

mesmo, em qualquer ocasião. A MONDELEZ BRASIL LTDA e a Kraft Foods Inc., não prestam 

garantias de qualquer tipo, quer expressas, quer implícitas, incluindo as garantias implícitas de 

adequação para uma finalidade particular e quaisquer garantias de que o material 

disponibilizado website não infringe qualquer regra; que o acesso ao website será ininterrupto 

ou livre de erros; que o website será seguro; ou que as informações no website serão 

completas, precisas ou pontuais. 

Se você extrair qualquer material deste website, você o faz a seu próprio critério e risco, você 

será exclusivamente responsável por qualquer dano ao seu sistema de computador ou perdas e 

danos que resultem de descarregar qualquer tal material. Nenhuma assessoria ou informações 

quer verbais, quer escritas obtidas por você da MONDELEZ BRASIL LTDA ou através ou desde o 

website ensejará qualquer garantia de qualquer tipo. 

 

Gratuidade 

A utilização do website é gratuita, sem quaisquer custos a você. Da mesma forma, você 

reconhece que não lhe será devido, pela MONDELEZ BRASIL LTDA ou por terceiros, qualquer 

valor, remuneração ou benefício, de qualquer natureza, a qualquer momento, em razão da 

utilização do website. 

Os termos e conteúdos do website não podem ser entendidos como uma forma de promoção 

dos produtos da MONDELEZ BRASIL LTDA para você ou para terceiros, sendo certo que a 

navegação no website ou a utilização do seu conteúdo nas condições do presente Termo não 

depende da aquisição de quaisquer desses produtos ou do pagamento de quantias em troca. 

 

Alterações nestes Termos 

Reservamo-nos o direito, a nosso completo critério, de alterar estes termos e condições em 

qualquer ocasião, ao mostrar termos revisados no website. é sua responsabilidade verificar 

periodicamente quaisquer alterações que possamos fazer nestes termos e condições. Seu uso 

continuado deste website após a apresentação de alterações nestes termos ou outras políticas 

significa que você aceita as alterações. 

Gratos por visitar nosso website. 

 

Estrutura da Companhia 

A MONDELEZ BRASIL LTDA é uma subsidiária da Kraft Foods, Inc e licenciada da marca TANG. 

Ao longo deste website, a menos que o contexto ind-ique de outro modo, os termos "Kraft 



Foods", "MONDELEZ BRASIL LTDA", "KFB", "nós" e "nosso", referem-se, como apropriado no 

contexto, a MONDELEZ BRASIL LTDA ou a uma de suas coligadas. 

 

 

 

 

Propriedade Intelectual e Direitos Personalíssimo 

Adicionalmente aos materiais indicados acima, todo tipo de conteúdo exibido no website, 

incluindo direito autoral, marcas, nomes, logotipos, nomes de domínio, produtos, sistemas, 

denominações de serviços, programas de computador, bancos de dados, imagens, arquivos de 

qualquer tipo e demais sinais distintivos são de propriedade ou são licenciadas a MONDELEZ 

BRASIL LTDA. você concorda em não usar, dispor, reproduzir, publicar, apresentar, oferecer ou 

exibir estes sinais ou conteúdos, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da 

MONDELEZ BRASIL LTDA. 

 

Privacidade do Visitante 

Estamos comprometidos em proteger a privacidade de visitantes a este endereço eletrônico. 

Assim sendo, neste website não coletamos informações pessoalmente identificadoras de 

usuários, a menos que os mesmos forneçam as mesmas a nós, voluntariamente e de 

conhecimento próprio. Quando você visitar nosso website, seu navegador automaticamente nos 

envia um endereço de IP (protocolo de Internet) e certas outras informações (incluindo o tipo 

de navegador que você está usando). Podemos usar este endereço de IP e outras informações 

para prover a você o acesso ao website e de outro modo administrar o website. Em certas 

partes do website podemos solicitar a você que nos forneça seu nome, logradouro público, 

cidade, estado, código postal ou outras informações, de modo que possamos fornecer a você as 

informações ou serviço que você solicite. Você não está sob qualquer obrigação de fornecer-nos 

estas informações, porém sem as mesmas não poderemos prover as informações ou serviço 

que solicite. 

 

O website também pode incluir certas características que permitem comunicar-se conosco 

através de correio eletrônico ou de outro modo. Se uma característica de correio eletrônico for 

provida e você decidir utilizar a mesma, você deverá prover-nos seu endereço de correio 

eletrônico. Não solicitamos quaisquer outras informações pessoalmente identificadoras, 

portanto, se escolher usar estas características de comunicação, você é responsável por prover-

nos informações pessoalmente identificadoras (tais como ao incluir seu nome no corpo de uma 

mensagem de correio eletrônico). Quando você nos fornecer quaisquer informações 

pessoalmente identificadoras, você comunica que está nos provendo as informações de 

conhecimento próprio e voluntariamente. Não usaremos tais informações para fins de 

comercialização, a menos que especificamente declarado no contexto, porém podemos 

responder às mensagens de correio eletrônico que nos enviar e usar tais informações para 

qualquer outra finalidade comercial, incluindo enviar-lhe comunicações subsequentes relativas a 

este website. 

 

Tentamos assegurar que as informações pessoalmente identificadoras que você nos fornece 

permaneçam privadas. Não venderemos, alugaremos, comercializaremos nem de outro modo 

divulgaremos as informações pessoalmente identificadoras que você nos fornecer, a qualquer 

terceiro ou nossos prestadores de serviços (porém, neste caso, as informações são divulgadas 

para as finalidades de prestar esses serviços), a menos que sejamos obrigados por lei ou 

tivermos suspeita de que você está infringindo estas políticas ou leis federais, estaduais ou 

municipais. Contudo, esteja ciente de que pode ser possível a outros ler mensagens que envie 



via Internet. Portanto, não envie pelo correio eletrônico quaisquer informações que você 

desejar manter confidenciais. Tal como muitas companhias utilizamos tecnologia de "cookie" 

em nosso endereço de Internet. Estes cookies podem nos dizer se já visitou nosso website 

antes, que material você observou em nosso website ou se é um novo visitante Os cookies que 

utilizamos não coletam quaisquer informações pessoalmente identificadoras a seu respeito e 

não nos fornecem qualquer meio de contatá-lo. Os cookies também não extraem quaisquer 

informações de seu computador. Você também deve estar ciente de que coletamos certas 

informações de uso acerca de nosso website, tais como o número e frequência de visitantes no 

website. Estes dados não incluem quaisquer informações pessoalmente identificadoras. 

 

Este website é operado pela MONDELEZ BRASIL LTDA. Quando você utiliza este website, você 

concorda quanto aos termos e condições que seguem. Se você não concordar com estes 

termos e condições, você deve imediatamente cessar o uso deste website. 

 

Privacidade do Visitante 

Na mais ampla medida permitida sob legislação aplicável, você compreende e concorda que 

nem a MONDELEZ BRASIL LTDA e nem qualquer uma das demais empresas do mesmo Grupo 

Econômico da MONDELEZ BRASIL LTDA serão responsáveis por quaisquer danos diretos, 

indiretos, incidentais, especiais, consequentes, punitivos ou quaisquer outros, relativos a ou 

resultantes de seu uso ou incapacidade de usar este website ou qualquer outro website que 

você acessar através de uma conexão a partir deste website ou de quaisquer medidas que 

tomemos ou deixemos de tomar como resultado de mensagens de correio eletrônico que você 

nos envie. Tais limitações incluem danos por erros, omissões, interrupções, defeitos, atrasos, 

vírus de computador, sua perda de lucros, perda de dados, acesso não autorizado a e alteração 

de suas transmissões e dados, e outras perdas tangíveis e intangíveis. 

Esta limitação aplica-se a despeito de serem os danos reinvidicados sob os termos de um 

contrato, como resultado de negligência ou de outro modo, e mesmo se nós ou nossos 

representantes tivermos sido negligentes ou tivermos sido informados sobre a possibilidade de 

tais danos. 

 

Sua Responsabilidade 

Se você causar uma interrupção técnica deste website ou dos sistemas que o transmitem, você 

concorda em assumir quaisquer responsabilidades, bem com os custos e despesas (incluindo 

honorários advocatícios) oriundos dessa interrupção. 

 

Jurisdição 

A MONDELEZ BRASIL LTDA está sediada em Curitiba, Paraná, Brasil, e este website é operado 

no Brasil. As leis do Brasil regem estes termos e condições e o uso do endereço por você, e 

você irrevogavelmente consente quanto à jurisdição dos tribunais localizados no Brasil, em 

relação a qualquer ação para executar estes termos e condições. Reconhecemos que é possível 

para você obter acesso a este website de qualquer lugar do mundo, porém não temos a 

capacidade prática para impedir tal acesso. Este website foi projetado para cumprir as leis do 

Brasil. Os negócios conduzidos pela MONDELEZ BRASIL LTDA e as demais empresas do seu 

Grupo Econômico operam em vários países em todo o mundo e cumprem as leis das jurisdições 

particulares nas quais as mesmas operam. Se qualquer material deste website for contrário às 

leis do local no qual você estiver ao acessar o mesmo, o website não está destinado a você, e 

solicitamos que você não utilize o website. Você é responsável por informar-se quanto às leis de 

sua jurisdição e cumprir as mesmas. 


