Termos e condições adicionais para API
As seguintes condições adicionais aplicam-se a API. Estas não afetam as disposições
dos Termos e Condições Gerais.
I.

Usando as nossas APIs

1. Ao aceder ou utilizar nossas APIs, está a concordar com os termos abaixo. Se houver
um conflito entre estes Termos e termos adicionais aplicáveis a uma determinada API,
os termos adicionais prevalecerão sobre esse conflito. Os termos de outros serviços
ThinPrint aplicam-se adicionalmente quando utilizados em conjunto com as APIs.
2. Ao utilizar as nossas APIs, você concorda em:
a. exigir que os seus utilizadores finais cumpram as leis e regulamentos aplicáveis
e estes Termos.
b. cumprir todas as leis, regulamentos e direitos de terceiros aplicáveis.
c. não utilizar as APIs para encorajar ou promover actividade ilegal ou violação de
direitos de terceiros.
d. apenas aceder ou tentar aceder a uma API pelos meios descritos na
documentação da referida API.
e. não deturpar ou mascarar a sua identidade ou a identidade do seu Cliente API
ao utilizar as APIs ou as contas do desenvolvedor.
f.

não tentar contornar os limites da sua utilização das nossas APIs (por exemplo,
limitar o número de solicitações de API) que possamos estabelecer.

g. manter suas credenciais confidenciais e fazer esforços razoáveis para impedir e
evitar que outros Clientes API as utilizem. Uma vez que as credenciais de
programador se destinam a ser utilizadas por si e a identificar o seu Cliente API,
elas não podem ser incorporadas em projectos de código-fonte aberto.
II.

Os seus Clientes API

1. As APIs são concebidas para o ajudar a melhorar os seus sítios e aplicações
("Cliente(s) API").
2. ThinPrint não adquire propriedade dos seus Clientes API, e ao utilizar as nossas APIs,
você não adquire propriedade de quaisquer direitos sobre as nossas APIs, serviços ou
produtos.
3. ThinPrint pode monitorizar a utilização das APIs para assegurar a qualidade, melhorar
os Serviços e o cumprimento destes Termos.

4. Podemos suspender o acesso às APIs por si ou pelo seu Cliente API sem aviso prévio
se acreditarmos razoavelmente que está a violar estes Termos.
III.

Privacidade do Utilizador e Clientes API

1. Cumprirá todas as leis e regulamentos de privacidade aplicáveis, incluindo os que se
aplicam às informações de identificação pessoal (PII).
2. Envidará esforços comercialmente razoáveis para proteger as informações do utilizador
recolhidas pelo seu Cliente API, incluindo informações de identificação pessoal ("PII"),
contra o acesso ou utilização não autorizada e comunicará prontamente aos seus
utilizadores qualquer acesso ou utilização não autorizada de tais informações na
medida exigida pela lei aplicável.
3. Ao utilizar as nossas APIs, podemos utilizar as informações submetidas de acordo com
as nossas políticas de privacidade.
IV.

Restrições à utilização da API
1. Ao utilizar nossas APIs, você não pode:

V.

o

Sublicenciar uma API para terceiros.

o

Introduzir ou pretender introduzir nos serviços ThinPrint, itens de natureza
destrutiva como vírus, worms, malware, etc.

o

Interferir ou comprometer as APIs ou servidores e redes que fornecem as APIs.

o

Fazer engenharia reversa ou tentar extrair o código fonte de qualquer API,
excepto na medida em que esta restrição seja expressamente proibida por lei.

Conteúdo

1. A ThinPrint não adquire qualquer propriedade de quaisquer direitos de propriedade
intelectual sobre o conteúdo que submete às nossas APIs.
2. Assegurará que tem os direitos necessários para submeter conteúdos aos nossos APIs
antes de o fazer.
3. Você não pode partilhar o conteúdo de um utilizador obtido através das APIs com outros
sem consentimento explícito desse utilizador.
4. A menos que seja expressamente permitido pelo proprietário do conteúdo ou pela lei
aplicável, você não fará ou permitirá que outros façam o seguinte com o conteúdo
devolvido pelas APIs:
a. Extrair, construir bases de dados, ou de outra forma criar cópias permanentes de
conteúdo, ou manter cópias em cache por mais tempo do que o permitido;
b. Copiar, traduzir, modificar, vender, alugar, emprestar, transmitir, distribuir, exibir
publicamente, ou sublicenciar a terceiros.

VI.

Rescisão

1. Podes deixar de utilizar as nossas APIs a qualquer momento.
2. ThinPrint reserva-se o direito de terminar ou descontinuar as APIs, qualquer parte ou
característica, ou o seu acesso a elas, por qualquer razão e a qualquer momento, sem
responsabilidade ou outra obrigação para consigo.
3. Após a interrupção do seu acesso a uma API, deixará de utilizar imediatamente a API e
eliminará qualquer conteúdo armazenado ou em cache. ThinPrint pode comunicar
independentemente, qualquer titular de conta cuja(s) conta(s) esteja(m) associada(s) ao
seu Cliente API, para lhe comunicar a cessação do seu direito de utilizar a API.
4. Quando estes Termos chegarem ao fim, aqueles termos que pela sua natureza se
destinam a continuar indefinidamente continuarão a aplicar-se, incluindo, mas não se
limitando a: 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.6.3 e 7.7.4
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