TERMOS E CONDIÇÕES PARA ENVIO DE DEMO
Os autores/proprietários de áudios e/ou vídeos encaminhados tanto para o site quanto para as redes
sociais da gravadora Deck, concordam que:
a) O objetivo deste envio é a simples audição do material pelos representantes da Deck, que não
garante nem tem meios de assegurar a confidencialidade do conteúdo;
b) O envio do(s) áudio(s) e/ou vídeo(s), bem como a sua simples exibição no site e/ou em rede
social da Deck de forma alguma obriga ou sugere que esta irá contratar o Artista (proprietário)
ou emitir opinião a respeito do conteúdo;
c) O envio do(s) áudio(s) e/ou vídeo(s) de forma alguma cria qualquer vínculo entre o
Autor/Proprietário do(s) mesmo(s) e a Deck. Autor/Proprietário e Deck são partes
independentes, não podendo, desta forma, ser a Deck considerada empregadora, parceira em
joint-venture, sócia ou representante legal do Autor/Proprietário;
d) O Autor/Proprietário do(s) áudio(s) e/ou vídeo(s) garante que foram satisfeitos todos os
titulares de direitos envolvidos na produção, tais como, mas não limitados a músicos
executantes, arranjadores, intérpretes, coordenadores, produtor e diretor musical, diretores,
atores, figurantes, cinegrafistas e cenógrafos. É, ainda, de única e exclusiva responsabilidade do
Autor/Proprietário a obtenção da cessão de direitos ou da autorização de todos esses
participantes da produção, ficando a Deck eximida de quaisquer postulações de terceiros
titulares de direitos;
e) O Autor/Proprietário do(s) áudio(s) e/ou vídeo(s) é responsável pela originalidade da obra,
eximindo a Deck de qualquer responsabilidade civil ou criminal e obrigando-se a indenizar a
Deck por perdas e danos que vier a sofrer em caso de contestação por terceiros;
f) A Deck em momento algum poderá ser responsabilizada por conteúdo de áudio(s) e/ou
vídeo(s) enviado(s). O Autor/Proprietário é integral e exclusivamente responsável pelo
conteúdo enviado, principalmente no que concerne a: material obsceno e/ou pornográfico;
material com apologia à pedofilia; ao crime; ao uso e defesa de drogas; ao racismo; ao nazifacismo e qualquer forma de discriminação étnica, sexual ou religiosa; difamação, ofensa ou
calúnia; nomes comerciais; marcas; textos e reproduções e qualquer tipo de uso contrário à
legislação vigente, sem prévia autorização, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis;
vídeos capazes de instigar, ameaçar, ofender, abalar a imagem, invadir a privacidade ou
prejudicar terceiros;
g) A Deck não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de qualquer
tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de
computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em
operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se
limitando, a transmissão imprecisa de inscrições, problemas de falha técnica,
congestionamento na internet, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros
(hackers);
h) Mesmo após a publicação, caso haja denúncia por parte de qualquer terceiro ou autoridade
pública de que o(s) áudio(s) e/ou vídeo(s) violara a lei e/ou esteja em desacordo com os
critérios descritos neste Termo, referido(s) áudio(s) e/ou vídeo(s) será(ão) analisado(s) pela
Deck e, caso se constate a violação, o mesmo será retirado de veiculação;
i) A Deck não poderá de forma alguma explorar o conteúdo economicamente;
j) O Autor/Proprietário desde já permite o armazenamento de dados para utilização no site e nas
redes sociais da Deck, sem qualquer ônus para esta;
k) O Autor/Proprietário, bem como o Artista, neste ato, concedem licença gratuita para utilizar
seus nomes, seus pseudônimos, seus dados pessoais/biográficos no site e nas redes sociais da
Deck;
l) A Deck se reserva ao direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, retirar o conteúdo
de seu site e redes sociais;
m) O presente termo é feito com base na lei 9.610/98.
n) O Autor/Proprietário concorda que não caberá à Deck qualquer responsabilidade pela
devolução do material enviado bem como a qualquer utilização feita por terceiros;
o) No ato do ACEITE a este Termo, declara o Autor/Proprietário ser detentor de todos os direitos
autorais relativos ao(s) áudio(s) e/ou vídeo(s) enviado(s) à Deck através de seu site e/ou redes

sociais, tais como, mas não limitado a, imagens, sons, vozes e direitos conexos, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a violação de tais direitos;
p) O responsável pelo envio de áudio(s) e/ou vídeo(s) declara estar ciente de que o ACEITE a este
termo representa a sua concordância com todas as condições aqui estipuladas.

