CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL “ThePerfumeClub” – BRASIL
INDICAÇÕES RELATIVAS AO SITE “ThePerfumeClub”

Editor
O site “ThePerfumeClub” é dedicado aos membros da comunidade “ThePerfumeClub” que
concordaram em fazer parte desta comunidade.
Este site é publicado pela Givaudan do Brasil Ltda. (“GIVAUDAN”), pessoa jurídica de direito
privado com sede na Avenida Engenheiro Billings, 2.185 – Jaguaré – São Paulo/SP, inscrita
no CNPJ sob o nº 61.188.488/0001-17.
Propriedade
O site e seu conteúdo estão sob proteção legal em matéria de propriedade industrial e
propriedade literária e artística. Fica proibido, a qualquer usuário de internet, copiar ou
reproduzir total ou parcialmente o conteúdo do site, exceto para seu próprio uso ou por meio
de permissão específica. Qualquer link oriundo de um site externo deve estar sujeito à
autorização prévia da GIVAUDAN.
Validade das informações
As informações contidas neste site são apresentadas a titulo indicativo e geral e não podem
ser usadas sem verificações preliminares pelo usuário.
A GIVAUDAN não poderá ser responsabilizada por consequências diretas ou indiretas que
possam resultar da utilização, consulta e interpretação das informações fornecidas ou da
modificação das disposições administrativas e legais após a publicação.
Realização – hospedagem
O site é desenvolvido em colaboração com a empresa VISION CRITICAL
COMMUNICATION (RCS Paris B) (510 543 150), que também fornece a hospedagem.
Modalidades de Funcionamento da comunidade ThePerfumeClub
A comunidade é composta por membros voluntários, que fornecem suas opiniões de modo
independente e gratuito sobre diferentes temas, por meio da participação em pesquisas
realizadas pela GIVAUDAN para fins de estudos estatísticos.
Ao filiar-se à comunidade, o membro reconhece ter lido e aceito estes termos e condições.
Inscrição na Comunidade ThePerfumeClub
Somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos e solicitadas para este efeito pela
GIVAUDAN poderão, se assim decidirem, se tornar membros da comunidade.
Para se cadastrar na comunidade e participar de pesquisas/discussões, o membro solicitado
por e-mail deverá preencher um formulário de cadastro, identificar suas credenciais e se
conectar ao site da comunidade para confirmar seu cadastro.

Após a validação deste cadastro, o membro poderá participar de discussões online e de
fóruns sobre o site, além de responder às pesquisas para as quais foi solicitado pela
comunidade.
Direitos e deveres dos membros da comunidade
A pessoa se torna um membro no momento do recebimento da sua confirmação pela
comunidade.
O membro será solicitado por e-mail, conforme os temas abordados pela comunidade. Ele
terá liberdade de escolha para responder ou não aos questionários propostos.
O membro envidará seus melhores esforços para participar de forma regular e ética das
pesquisas que serão propostas, sempre cumprindo as condições presentes. Não existem
respostas certas ou erradas. O membro deverá expressar-se o mais naturalmente possível
sobre suas preferências, expectativas e experiências.
Em troca de sua participação em algumas pesquisas selecionadas pela comunidade, o
membro poderá participar do jogo de recrutamento da comunidade, cujo regulamento está
disponível no site.
ThePerfumeClub
A participação na comunidade permanece uma escolha pessoal. O membro compromete-se,
portanto, a manter em sigilo sua identificaão e senha, que permitem o acesso ao site da
comunidade.
O membro compromete-se a respeitar as regras éticas em suas respostas. As mensagens
de caráter abusivo, difamatório, racista, sexista, revolucionário ou pornográfico não serão
processadas. Em caso de recorrência, a comunidade não terá outra escolha a não ser
proibir o acesso ao site para o referido membro e providenciar o cancelamento de seu
cadastro.
Se o desenvolvimento administrativo e técnico satisfatório das pesquisas for perturbado por
um vírus, um bug, por intervenção humana não autorizada ou por outras causas que fogem
ao controle da comunidade, esta reserva-se ao direito de interromper quaisquer pesquisas
em andamento.
A GIVAUDAN não pode ser responsabilizada se, posteriormente, em caso de força maior ou
evento imprevisto ou independente de sua vontade, uma ou mais pesquisas forem
canceladas, adiadas ou modificadas.
Saída da ThePerfumeClub
Um membro pode sair livremente da comunidade, a qualquer momento, clicando em um dos
links para cancelamento de seu cadastro localizados no site e nos e-mails que lhe serão
enviados em nome da comunidade.
Em ambos os casos, a comunidade confirmará o cancelamento do cadastro do membro e
poderá solicitar a ele uma última pesquisa relativa à sua saída da comunidade.

