Responsabilidades e direitos do usuário e da moderação Virtulife

Segurança e privacidade
O usuário é responsável pela segurança de sua conta, logo, é dever dele utilizar uma senha
segura, editando-a frequentemente se necessário. No entanto, caso haja intrusão – realização
de ações, no site Virtulife, sob identidade (autoridade da conta, por exemplo) de um usuário
intrínseco ou extrínseco ao site por outra pessoa – não permitida pelo proprietário da identidade
dessa, cabe a esse recorrer à equipe de moderação para agir em conformidade com as políticas
do site e pedir, se achar necessário, informações salvas em log referentes à intrusão supracitada.
Essas serão liberadas ao usuário que as pedir se a intrusão for confirmada. Liberadas, poderão
ser utilizadas em dispositivos judiciais do Estado, assim sendo, garantindo a integridade da
equipe moderadora do site Virtulife para com a garantia dos direitos humanos dos usuários
cadastrados ou extrínsecos. Entretanto, a responsabilidade das atitudes judiciais remete apenas
ao usuário agredido com a intrusão e ao usuário intruso.
A emissão de conteúdos privados, extrínsecos ao site Virtulife, de autoridade de um usuário
intrínseco ou extrínseco ao site por um usuário intrínseco ao site pode acarretar banimento
permanente da conta emissora. Tal banimento ocorrerá se o usuário portador da autoridade
dos conteúdos sentir-se agredido. Esse poderá, ademais, ter acesso a informações de log para
fruição em atos judiciais se comprovada a agressão. Todo o texto supracitado neste parágrafo
até o último ponto final vale, outrossim, para conteúdos de autoridade de um usuário intrínseco
ou extrínseco ao site que tenham sido editados por qualquer pessoa e para conteúdos que
envolvam identidade ou autoridades de um usuário intrínseco ou extrínseco ao site – por
exemplo, fotos contendo face ou corpo de uma pessoa sem autorização dessa para emitir-se.

Conteúdos ilícitos no site
São considerados conteúdos ilícitos, no site Virtulife, o que segue:





Conteúdos externos protegidos por direitos autorais
Pornografia e conteúdos explicitamente sexuais
Ofensas que causem intimidação
Propaganda de ódio – segregação racial, por exemplo

A emissão de conteúdos ilícitos ocasionará banimento temporário ou permanente, dependendo
do grau de desordem social, política e/ou econômica acarretada pelo respectivo conteúdo
ilícito. O tempo de banimento, no caso de banimento temporário, também dependerá desse
grau.

Responsabilidades do usuário
Toda ação originada pelo usuário extrínseco ou intrínseco ao site Virtulife, nesse site, é de
exclusiva responsabilidade de tal usuário, cabendo somente a ele lidar com as consequências
dos seus atos realizados no site. A equipe não se responsabiliza por quaisquer desordens
pessoais causadas por mal uso dos serviços Virtulife.

Internacionalização de política do site
O site Virtulife, embora esteja apenas em português no momento, tem acesso livre a usuários
internacionais – extrínsecos ao Brasil. No confronto entre políticas de diferentes nacionalidades,

envolvendo usuários de diferentes países, prevalecem, nesta ordem decrescente de
preponderância, as políticas constitucionais dos seguintes países:







Brasil
Países-membros plenos do Mercosul:
o Argentina – país do líder do bloco econômico
o Paraguai, Uruguai e Venezuela
Países-membros do BRICS: Rússia, Índia, China e África do Sul
Países associados ao Mercosul: Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru
Demais países por ordem decrescente de IDH

Cancelamento de serviço
A equipe de moderação reserva-se o direito de cancelar permanente ou temporariamente os
serviços do site virtulife.com.br, apagando, se for vontade da equipe, todos os arquivos e dados
do site ou parte desses.

