
Termos�e�condições�—�Desafio�do�Orgulho�

LGBTQIA+�do�Effect�House��

O�TikTok�orgulhosamente�apresenta�o�Desafio�do�Orgulho�LGBTQIA+�2022�do�Effect�House�(este�

"Desafio"),�uma�competição�promocional�onde�designers�de�efeitos�são�desafiados�a�criar�efeitos�e�

mostrar�seu�apoio�à�comunidade�LGBTQIA+!�O�Desafio�acontecerá�de�13�de�junho�a�4�de�julho�(o�

"Período�do�Desafio").�Os�participantes�vencedores�serão�selecionados�conforme�a�seção�de�Seleção�

de�Vencedores�abaixo�e�recompensados�de�acordo.��

Este�Desafio�e�todos�os�participantes�estarão�sujeitos�aos�termos�e�condições�definidos�abaixo�(estes�

"Termos").�O�Desafio�é�patrocinado�pelo�TikTok�("Patrocinador"),�"nós",�"por�nós"�

ou�"nosso(a)"),�o�único�responsável�pela�organização�deste�Desafio.�Estes�Termos�formam�um�acordo�

de�vínculo�legal�entre�nós�e�os�participantes�deste�Desafio�(o�"Participante"�ou�"você")�no�Desafio,�e�

definem�os�termos�e�condições�para�participar�do�Desafio�disponíveis�no�aplicativo�de�propriedade�

ou�controlado�por�nós,�incluindo,�sem�limitação,�o�Effect�House,�o�TikTok,�nossos�sites,�serviços,�

aplicativos,�produtos�e�conteúdo�relacionados,�de�nossa�propriedade�ou�controlados�por�nós.��

Estes�Termos�estão�sujeitos�a,�e�também�devem�incluir,�os�Termos�de�Serviço�e�Diretrizes�da�

Comunidade�do�TikTok,�Termos�de�Serviço�do�Effect�House,�Diretrizes�de�efeito�e�outras�políticas�na�

Plataforma,�e�podem�ser�emendadas�de�vez�em�quando�(junto�das�"Políticas�do�TikTok").�No�caso�

de�qualquer�conflito�entre�estes�Termos�e�os�Termos�de�Serviço�do�Effect�House,�estes�Termos�devem�

prevalecer.��

Quaisquer�termos�capitalizados�não�definidos�nestes�Termos,�mas�definidos�nos�Termos�de�Serviço�

do�Effect�House�têm�o�significado�dado�a�eles�nos�Termos�de�Serviço�do�Effect�House.�

��

1.�Participantes�elegíveis��

Somente�os�seguintes�indivíduos�serão�elegíveis�a�participar�do�Desafio:�

•indivíduosresidentes�na�Argentina,�Brasil,�Colômbia�e�México;��

•indivíduos�maiores�de�18�anos�ou�com�maioridade�em�seu�país�de�residência�a�partir�da�data�

do�Desafio;�

Funcionários,�gerentes�e�contratados�do�TikTok�e�seus�familiares�imediatos�não�são�elegíveis�a�

participar.�A�violação�destes�Termos�ou�Políticas�do�TikTok�pode�resultar�em�desqualificação�deste�

Desafio�e�a�suspensão�da�conta�do�TikTok.�

Nos�reservamos�o�direito�de�desqualificar�qualquer�participante�que�não�esteja�em�conformidade�

com�as�Políticas�do�TikTok�e/ou�quaisquer�leis�aplicáveis�a�nosso�exclusivo�critério.�

��

2.�Como�participar�do�Desafio�
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Os�participantes�elegíveis�devem�realizar�todas�as�seguintes�missões�("Missões")�para�

participar�no�Desafio:�

a. Baixar�

o�software�do�Effect�House,�fazer�login�em�sua�conta�do�TikTok�e�concordar�com�os�Termos�de�

Serviço�do�Effect�House,�se�ainda�não�fez�isso.�

b. Criar�um�Efeito�seguindo�o�Aviso�do�Desafio�na�página�de�Desafios�do�Effect�House�

(https://effecthouse.tiktok.com/active-challenges/latam-pride-2022).�

c. Ao�enviar�os�Efeitos,�marque�Desafio�do�Orgulho�LGBTQIA+�2022�na�página�de�envio�

do�efeito�para�entrar�neste�Desafio.�

Assim�que�um�Efeito�e�o�vídeo�de�demonstração�sejam,�de�fato,�recebidos�por�nós,�eles�são�chamados�

nestes�Termos�de�uma�"Entrada".�Você�pode�enviar�quantas�Entradas�quiser.��

A(s)�entrada(s)�devem�ser�enviadas�entre�6�e�30�de�junho�("Período�de�Entrada").��Não�é�necessário�

comprar�nem�pagar�nada�para�participar�ou�vencer,�e�uma�compra�ou�pagamento�não�aumenta�as�

chances�de�vencer.�

��

3.�Requisitos�do�envio�

Todas�as�Entradas�devem�atender�a�todos�os�seguintes�requisitos:�

•Os�efeitos�devem�seguir�o�Aviso�do�Desafio�(https://effecthouse.tiktok.com/active-

challenges/latam-pride-2022).�

•Os�efeitos�devem�seguir�as�Diretrizes�da�Comunidade�do�TikTok�e�Diretrizes�de�Efeito.�Os�efeitos�

devem�ser�originais,�criados�exclusivamente�e�de�sua�propriedade�(ou�incluir�conteúdo�que�seja�de�

domínio�público�ou�ativos�de�dentro�do�Effect�House),�e�você�deve�ter�todos�os�

direitos�necessários�para�ele,�incluindo�a�permissão�por�escrito�de�qualquer�pessoa�que�apareça�

na�Entrada�(se�for�menor�de�18,�a�permissão�por�escrito�dos�pais�ou�responsáveis�legais�dessa�

pessoa).��

��

4.�Como�optar�por�não�participar�e�entrar�novamente�no�Desafio�

Se�não�desejar�participar�do�Desafio,�você�pode�optar�por�sair�dele�excluindo�sua(s)�Entrada(s)�do�

portal�web�do�Effect�House�(hiperlink�para�https://effecthouse.tiktok.com/portal).��Assim�que�optar�

por�sair,�sua�Entrada�será�desqualificada�e�você�não�será�elegível�para�recompensas�associadas�ao�

Desafio.��Após�sair,�você�pode�entrar�novamente�no�Desafio�realizando�as�Missões�

novamente.�

��

5.�Seleção�do�vencedor�

Os�Efeitos�vencedores�serão�selecionados�por�um�painel�de�jurados�do�TikTok�com�base�em�critérios�

subjetivos�e�objetivos�como�listado�abaixo:�
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5�vencedores�("Vencedores")�serão�elegíveis�para�obter�uma�Recompensa.�Limite�de�uma�(1)�

Recompensa�por�pessoa.�Para�Participantes�que�enviarem�várias�Entradas,�somente�o�Efeito�com�o�

melhor�desempenho�será�considerado.�

Cada�recompensa�("Recompensa")�está�definida�abaixo:�

1. HOODIE�

Cor:�Preto�

Tamanhos:�S,M,L,XL.�

2. THERMIC�CUP��

3. CHOCOLATE�PRETZELS�

Bolsa�hermética�preenchida�com�150�gramas�de�pretzels�de�chocolate.�

4. BRANDED�VYNIL�BOX��

Caixa�com�capa�em�vinil�preto�e�fecho�magnético�com�recorte�em�vinil.�

5. WIRELESS�HEADBAND�HEADPHONES�

Marca:�Sony�

A�avaliação�ocorrerá�entre�[13/06/2022]�e�[04/07/2022]�("Período�de�Pontuação").��

Não�haverá�uma�classificação�pública�durante�o�Desafio.�

��

6.�Condições�das�recompensas�

Você�reconhece�e�concorda�que�não�tem�direito�a�nenhum�pagamento�monetário�por�sua�

participação�no�Desafio.��

As�recompensas�não�podem�ser�transferidas�a�outros�usuários�do�TikTok,�não�são�intercambiáveis�

nem�substituíveis.�

Não�somos�responsáveis�pela�potencial�incapacidade�ou�indisposição�do�vencedor�de�aceitar�ou�usar�

a�recompensa�por�nenhum�motivo.�

Nenhuma�substituição�ou�equivalente�em�dinheiro�são�permitidos�para�recompensas,�exceto�pelo�

TikTok,�que�se�reserva�o�direito�de�substituir�qualquer�Recompensa�declarada�ou�qualquer�

componente�dela�por�outra�Recompensa�de�valor�igual�ou�maior�no�caso�de�indisponibilidade.�



Se�você�estiver�sujeito�a�qualquer�imposto�(incluindo�qualquer�penalidade�ou�juros�envolvidos�nele)�e�

despesas�impostas�por�qualquer�jurisdição�em�relação�a�uma�Recompensa,�sujeito�a�qualquer�

direitos�da�lei�do�consumidor�local�não-renunciáveis�pelos�quais�você�pode�se�beneficiar,�você�será�

responsável�pelo�pagamento�desses�impostos�(incluindo�quaisquer�

penalidades�ou�juros)�à�autoridade�fiscal�relevante.�

Nos�reservamos�o�direito�de�corrigir�qualquer�erro�não�intencional,�retirar�qualquer�Efeito�e/ou�

desqualificar�qualquer�participante�que�não�siga�as�Políticas�do�TikTok�e/ou�quaisquer�leis�aplicáveis�

em�qualquer�etapa�do�desafio,�incluindo�após�a�determinação�e�anúncio�dos�vencedores.�

Nos�reservamos�o�direito�de�suspender,�adiar�ou�cessar�o�Desafio�a�qualquer�momento�por�motivos�

legítimos,�sem�aviso�prévio,�e�entregar�as�Recompensas�com�base�nas�Entradas�elegíveis�recebidas�

antes�desse�cancelamento,�modificação�ou�suspensão.�

Nossas�decisões�serão�finais�em�todas�as�matérias�relacionadas�a�este�Desafio,�incluindo�a�

interpretação�destes�Termos,�seleção�dos�vencedores�e�premiação�das�Recompensas.�Além�disso,�

você�reconhece�e�concorda�que�temos�o�critério�exclusivo�de�desqualificar�qualquer�Participante�que�

seja�suficientemente�relacionado�a�qualquer�pessoa�ou�entidade�conectada�ao�desenvolvimento,�

administração,�avaliação�ou�outra�exploração�deste�Desafio,�de�modo�que�a�

participação�dele�ou�dela�no�Desafio�poderia�criar�potencialmente�a�aparência�de�injustiça�ou�

impropriedade.��

��

7.�Notificação�e�Recebimento�de�Recompensas�

No�final�do�Período�do�Desafio,�os�Vencedores�serão�anunciados�na�

comunidade�Discord�do�Effect�House�,�em�uma�publicação�no�blog�do�Effect�House�

(https://effecthouse.tiktok.com/)�e�na�página�web�de�Desafios�do�Effect�House�

(https://effecthouse.tiktok.com/active-challenges/latam-pride-2022).��

Se�você�for�contra�seu�nome�de�usuário�e�foto�de�perfil�serem�tornados�públicos�dessa�maneira,�e�não�

deseja�participar�do�Desafio,�você�pode�optar�por�sair�deste�Desafio.�

Nós�notificaremos�os�Vencedores�através�de�[mensagem�no�aplicativo�do�TikTok�e/ou�e-mail]�para�

reivindicar�a�Recompensa.�Os�vencedores�devem�seguir�as�orientações�em�sua�notificação�para�

reivindicar�a�recompensa,�incluindo�assinar�uma�carta�de�autorização�e�apresentar�a�documentação�

de�licença�de�propriedade�intelectual�necessária.�No�caso�de�que�alguma�Recompensa�não�seja�

reivindicada�com�sucesso,�ela�será�perdida�e�um�potencial�Vencedor�alternativo�pode�ser�selecionado�

a�critério�exclusivo�do�TikTok.��Não�somos�responsáveis�por�nenhuma�reivindicação�de�recompensa�

sem�sucesso.�

https://effecthouse.tiktok.com/
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Somos�obrigados�a�tornar�públicas�ou�disponíveis�as�informações�provando�que�ocorreram�uma�

identificação�válida�dos�Vencedores�e�entrega�da�Recompensa.�

Para�esse�fim,�compartilhamos�o�sobrenome�e�região�dos�Vencedores�com�qualquer�pessoa�que�fale�

conosco�dentro�de�um�mês�desde�o�fim�do�Período�do�Desafio�através�da�seção�"Comentários"�do�

TikTok,�com�relação�a�isso,�através�de�sua�participação�no�Desafio,�você�nos�concede�seu�

consentimento�em�fazê-lo.�

Se�você�for�contra�seu�sobrenome�e�país�serem�tornados�públicos�dessa�forma,�envie-nos�um�

Relatório�de�Privacidade.�Com�relação�a�isso,�observe�que�essas�informações�podem�precisar�ser�

compartilhadas�com�os�órgãos�reguladores�relevantes�sob�solicitação�destes.�

��

8.�Dados�pessoais�

Processaremos�seus�dados�pessoais�para�fins�relacionados�à�execução�e�administração�do�Desafio,�

incluindo�Missões�e�o�processamento�dos�dados�pessoais�dos�Participantes�do�Desafio,�de�acordo�

com�nossa�Política�de�Privacidade�e�estes�Termos.�Você�pode�exercer�seus�direitos�à�proteção�de�

dados�

falando�conosco�via�Relatório�de�Privacidade.

Exibiremos�seu�nome�de�usuário�e�foto�de�perfil�na�página�do�Desafio,�na�comunidade�Discord�do�

Effect�House�e�no�blog�do�Effect�House,�de�acordo�com�nossa�Política�de�Privacidade.�Se�não�quiser�

que�seu�nome�de�usuário�e�foto�de�perfil�sejam�exibidos,�você�pode�optar�por�sair�do�Desafio�a�

qualquer�

momento.��

[PARA�RECOMPENSA�FÍSICA:�se�os�Vencedores�não�estiverem�dispostos�a�fornecer�as�informações�

pessoais�necessárias�para�a�entrega�da�Recompensa�(como�nome�e�endereço�para�entrega�das�

recompensas�físicas),�podemos�não�conseguir�entregar�parte�de�ou�toda�a�Recompensa.�Ao�optar�por�

não�fornecer�esses�dados�pessoais,�você�reconhece�que�não�receberá�nenhuma�Recompensa�

relacionada�deste�Desafio�e�nos�liberará�de�quaisquer�obrigações�em�relação�a�isso,�e�assume�não�

enviar�nenhuma�reivindicação�a�nós�com�relação�a�qualquer�questão�relacionada�a�este�Desafio.]�

��

9.�Licença�

Ao�participar�do�Desafio,�você�reconhece�que�os�Efeitos,�os�documentos�e�informações�enviados�e�em�

conexão�com�o�Desafio�estão�sujeitos�aos�Termos�de�Serviço�do�TikTok�e�Termos�de�Serviço�do�Effect�

House�e,�portanto,�a�nossos�direitos�de�uso�e�exibição�para�fins�de�administrar�e�promover�o�Desafio.�

Além�disso,�você�ainda�nos�concede�uma�licença�incondicional�irrevogável,�não�exclusiva,�livre�de�

royalties,�totalmente�transferível�e�perpétua�mundialmente�para�usar,�explorar,�copiar,�distribuir,�

comunicar�ao�público,�alterar�sua(s)�Entrada(s)�e�vídeo�de�demonstração�dela(s)�no�TikTok,�

Effect�house�e�quaisquer�outras�plataformas�e�todos�os�modos,�mídia�e�formatos�(em�existência�agora�

ou�inventados�no�futuro),�incluindo�sem�limitação,�plataformas�digitais�e�de�internet,�

eventos/concertos�ao�vivo,�e�todas�as�atividades,�produtos,�serviços�e�plataformas�de�propriedade,�

controladas�ou�operadas,�ou�não,�pelo�TikTok�ou�corporações�relacionadas�ao�TikTok,�para�fins�

comerciais�ou�não�comerciais.�

��
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10.�Abuso�do�Desafio�

Nos�reservamos�o�direito�de�desqualificar�você�do�Desafio,�não�lhe�entregar�nenhuma�Recompensa,�

se�tivermos�bases�razoáveis�para�acreditar�que�você:�

•Adulterou�ou�tentou�adulterar�o�processo�ou�a�operação�do�Desafio;�

•Violou�estes�Termos�ou�Políticas�do�TikTok;���

•Cometeu�atos�com�a�intenção�de�irritar�ou�assediar�alguma�outra�pessoa;�

•Se�envolveu�em�alguma�atividade�que�não�está�no�espírito�do�Desafio�que�tenta�

manipular�inadequadamente�suas�chances�de�receber�Recompensas;�e/ou�

•Fez�qualquer�declaração�falsa�em�relação�a,�abusou�ou�empregou�qualquer�atividade�

ilegal�ou�criminosa�(incluindo�fraude)�em�relação�ao�Desafio.��

As�missões�realizadas�por�agentes�ou�aquelas�geradas�automaticamente�por�um�computador�ou�

outros�métodos�automáticos�não�serão�elegíveis�e�não�serão�contadas.�

��

11.�Nossa�Responsabilidade�

Dentro�dos�limites�permitidos�pela�lei�aplicável,�não�somos�responsáveis�por�nenhum�evento�de�força�

maior�(incluindo�desastres�naturais,�atividades�sujeitas�às�instruções�de�agências�governamentais,�

ataques�cibernéticos,�pandemia,�ações�tomadas�por�governos�atendendo�à�definição�de�"força�

maior"),�falha�do�sistema�qualificada�como�"força�maior",�ações�

de�terceiros�(outros�que�não�nossos�subcontratados),�que�resulte�em�perda,�dano�

ou�decepção�sofrida�por�você�como�resultado�de�sua�participação�(ou�incapacidade�de�entrar)�no�

Desafio.�

Até�onde�for�permitido�por�lei,�não�assumiremos�nenhuma�responsabilidade�ou�responsabilização�

por�qualquer�transmissão�de�dados�eletrônicos�imprecisa�ou�falha,�falhas�técnicas,�entradas�falhas�

nem�qualquer�inacessibilidade�ou�indisponibilidade�da�internet�ou�do�TikTok.��

O�Desafio�e�as�Recompensas�são�fornecidas�para�uso�pessoal�e�não�comercial�apenas�e�não�seremos�

responsáveis�por�nenhuma�perda�comercial.�

Não�seremos�responsáveis�por�nenhuma�Entrada�perdida,�atrasada,�danificada,�deformada,�

incompleta,�roubada,�ilegível,�indiscernível,�mutilada,�obtida�ilegamente,�publicada�com�atraso�ou�

mal-direcionada,�ou�por�nenhum�erro�tipográfico�ou�de�outro�tipo�na�impressão�da�oferta,�

administração�do�Desafio�ou�anúncio�das�Recompensas�e/ou�todos�os�materiais�relacionados�ao�

Desafio.�Ao�entrar�neste�Desafio,�o�Participante�quita,�libera�e�considera�inofensivo�o�Patrocinador�e�

cada�uma�de�suas�empresas�matrizes,�subsidiárias,�afiliadas�e�cada�um�de�seus�diretores,�gerentes,�

funcionários�e�agentes�de�toda�e�qualquer�responsabilidade,�reivindicação,�perda,�dano,�causa�para�

ação,�processos�e�demandas�de�qualquer�tipo�que�surjam�de�ou�em�conexão�ao�Desafio,�causados�de�

outra�forma.�

��

12.�Geral�



Se�alguma�destas�cláusulas�for�considerada�ilegal,�inválida�ou,�de�outra�forma,�não�aplicável,�então�

essa�cláusula�será�excluída�destes�Termos�e�as�cláusulas�restantes�deverão�permanecer�em�plena�

força�e�efeito.�

Este�Desafio�é�baseado�em�habilidade�e�não�envolve�nenhuma�forma�de�sorte�ou�leilões.�Não�há�

cobrança�para�participação�no�Desafio.�A�não�ser�que�expressamente�definido�nestes�Termos,�não�

fazemos�nenhuma�promessa�ou�compromisso�quanto�ao�Desafio,�como�a�função�específica�do�

Desafio,�ou�sua�responsabilidade,�disponibilidade�ou�capacidade�de�atender�às�suas�necessidades.�

Nos�reservamos�o�direito�de�modificar�estes�Termos�a�qualquer�momento.�

Os�participantes�não�devem�atribuir,�vender,�transferir,�delegar�ou�de�outra�forma�dispor,�seja�

voluntária�ou�involuntariamente,�por�força�da�lei�ou�de�outro�modo,�destes�Termos�ou�de�qualquer�

um�de�seus�direitos�ou�obrigações�sob�estes�Termos�sem�nosso�consentimento�prévio�por�escrito.��

Você�concorda�que�a�Lei�Americana�de�Arbitragem�Federal�governa�a�interpretação�e�aplicação�desta�

provisão,�e�que�você�e�o�TikTok�possuem,�cada�um,�o�direito�de�um�julgamento�por�um�júri�ou�de�

participar�em�uma�ação�coletiva.�Esta�provisão�de�arbitragem�sobreviverá�a�qualquer�rescisão�destes�

Termos.�A�arbitragem�será�administrada�pela�Associação�de�Arbitragem�Americana�

(AAA)�sob�suas�regras,�incluindo,�se�você�é�um�indivíduo,�os�Procedimentos�Suplementares�para�

Disputas�Relacionadas�ao�Consumidor�da�AAA.�Se�você�não�é�um�indivíduo�nem�usou�os�Serviços�em�

nome�de�uma�entidade,�os�Procedimentos�Suplementares�para�Disputas�Relacionadas�ao�

Consumidor�da�AAA�não�serão�usados.��

As�regras�da�AAA�estão�disponíveis�em�www.adr.org�ou�pelo�telefone�1-800-778-7879.�O�pagamento�de�

todas�as�taxas�de�submissão,�administração�e�do�árbitro�serão�governadas�pelas�regras�da�AAA.�Se�

você�for�um�indivíduo��e�não�tiver�acessado�nem�usado�os�Serviços�em�nome�de�uma�entidade,�

reembolsaremos�essas�taxas�para�reivindicações�onde�o�valor�em�disputa�é�inferior�a�US$�10.000,�a�

menos�que�o�árbitro�determine�que�as�reivindicações�são�frívolas,�e�não�cobriremos�taxas�e�custos�

com�advogados�na�arbitragem�a�menos�que�o�árbitro�determine�que�as�

reivindicações�são�frívolas.�

Para�dúvidas�relacionadas�ao�Desafio,�você�pode�enviar�um�e-mail�para�

effect_house_support@tiktok.com.��

Se�desejar�denunciar�um�Efeito�que�viola�as�Políticas�do�TikTok,�envie�uma�denúncia�via�canal�de�

denúncias�na�página�de�efeitos�no�aplicativo�do�TikTok.�

��

13.�Jurisdição�adicional�-�Termos�específicos��

Os�seguintes�termos�se�aplicam�adicionalmente�se�sua�residência�costumeira�estiver�na�jurisdição�

relevante.�Onde�aplicável,�a�Jurisdição�adicional�—�Termos�específicos�prevalecerão�até�o�limite�de�

qualquerinconsistência�com�o�restante�destes�Termos.��

��

Termos�específicos�ao�Brasil�

Se�estiver�participando�da�Campanha�e,�portanto,�está�sujeito�a�estes�Termos�no�Brasil,�os�seguintes�

termos�adicionais�se�aplicam.�No�caso�de�qualquer�conflito�entre�os�seguintes�termos�adicionais�e�as�

provisões�do�corpoprincipal�destes�Termos,�os�seguintes�termos�prevalecerão.�

http://www.adr.org/
mailto:effect_house_support@tiktok.com


Lei�e�Jurisdição�Aplicáveis.�Estes�Termos,�seu�assunto�e�sua�formação,�são�regidos�pelas�leis�

brasileiras.�Você�e�nós�concordamos�que�os�tribunais�do�Brasil�terão�a�jurisdição�exclusiva.�

��

Termos�específicos�ao�México�

Dados�pessoais.��

Processaremos�seus�dados�pessoais�para�fins�relacionados�à�execução�e�administração�do�Desafio,�

incluindo�Missões�e�o�processamento�dos�dados�pessoais�dos�Participantes�do�Desafio,�de�acordo�

com�nossa�Política�de�Privacidade�e�estes�Termos.�Você�nos�consente�compartilhar�seus�dados�

pessoais�com�terceiros�se�necessário�para�cumprir�nossas�obrigações�relacionadas�ao�Desafio.�

Você�pode�exercer�seus�direitos�à�proteção�de�dados�falando�conosco�via�Relatório�de�Privacidade.�

Exibiremos�seu�nome�de�usuário�e�foto�de�perfil�na�página�do�Desafio,�comunidade�Discord�do�Effect�

House�e�blog�do�Effect�House,�de�acordo�com�nossa�Política�de�Privacidade.�Se�não�quiser�que�seu�

nome�de�usuário�e�foto�de�perfil�sejam�exibidos,�você�pode�optar�por�sair�do�Desafio�a�qualquer�

momento.��

Podemos�processar�seus�dados�pessoais�para�falar�com�você�e�exigir�informações�adicionais�ou�

complementares�relacionadas�à�sua�participação�no�Desafio�para�os�fins�estabelecidos�nestes�Termos.�

Licença.�Você�reconhece�e�concorda�que�sua�participação�no�Desafio�pode�oferecer�a�você�uma�

exposição�comercial�adicional,�que�é�de�valor�econômico�e�representa�benefícios�para�você�como�

Participante.��

Lei�e�Jurisdição�Aplicáveis.�Estes�Termos,�seu�assunto�e�sua�formação,�são�regidos�pelas�leis�do�

México.�Qualquer�disputa�que�surja�de�ou�em�conexão�a�estes�Termos,�incluindo�qualquer�questão�

relacionada�à�existência,�validade�ou�rescisão�destes�Termos,�quando�aplicável,�pode�ser�trazido�ao�

processo�de�conciliação�diante�da�Procuraduría�Federal�de�Protección�al�Consumidor�("Profeco")�

localizada�na�Cidade�do�México,�ou�enviada�à�jurisdição�dos�tribunais�compententes�localizados�na�

Cidade�do�México.��

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en
https://www.tiktok.com/legal/report/privacy?lang=en
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

