EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Aviso legal

Bem-vindo ao site da Internet da Renewable Energy Performance Platform (“REPP”) (o “Site”). É
propriedade do REPP. O REPP é gerenciado pela Camco Management Ltd. “REPP” significa seus
funcionários, membros, administradores, diretores e gerente e seus diretores e funcionários. Ao usar ou
acessar este Site, você concorda em estar legalmente vinculado e obedecer aos termos e condições
estabelecidos abaixo e em outros lugares deste Site.
1.

Exoneração

de

responsibilidade

geral

Este Site não se destina a qualquer uso que seja contrário à lei ou regulamento local. Nenhuma parte
deste Site é direcionada a você se o REPP for proibido por qualquer lei de qualquer jurisdição de
disponibilizar as informações deste Site para você. Nenhuma parte deste Site constitui conselho de
investimento, legal ou outro, nem deve ser invocada para tomar uma decisão de investimento. Nenhuma
parte deste Site constitui uma oferta ou um convite para fazer uma oferta para vender valores mobiliários
ou para fornecer serviços de investimento de qualquer descrição.

Nenhum Conteúdo (conforme

definido na Seção 3) deve ser visto como uma oferta para vender títulos, ou a solicitação de qualquer
oferta de compra de valores mobiliários, nem deve haver qualquer oferta de valores mobiliários nos
Estados Unidos ou em qualquer jurisdição na qual tal oferta ou a venda seria ilegal ou exigiria o registro
do US Securities Act of 1933, conforme alterado. O REPP se reserva o direito, a qualquer momento e de
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tempos em tempos, no interesse de sua própria discrição editorial e julgamento comercial para adicionar,
modificar ou remover qualquer informação.
2. Marcas registradas
O REPP e todas as designações que contem, incluam ou incorporem o termo REPP como representado
no Site, incluindo qualquer formato e marcas de serviço substancialmente semelhantes, são de
propriedade do REPP. Todos os direitos reservados. Marcas registradas, marcas de serviço, nomes das
empresas e logotipos que aparecem neste Site e que não são de propriedade de tais empresas, são de
propriedade de seus respectivos proprietários.
3. Direitos de Propriedade
Você reconhece que este Site é de propriedade do REPP, e você também reconhece que ele pode conter
informações, dados, software, fotografias, gráficos, vídeos, fontes, gráficos, música, sons e outros
materiais (coletivamente "Conteúdo") que são protegidos por direitos autorais, marcas registradas,
marcas de serviço, segredos comerciais ou outros direitos de propriedade, e que esses direitos são
válidos e protegidos em todas as formas, mídias, modos de distribuição e tecnologias existentes ou
desenvolvidas posteriormente. Todo o Conteúdo é protegido por direitos autorais individualmente ou
como um trabalho coletivo sob as leis e tratados de direitos autorais aplicáveis, e o REPP detém todos
os direitos autorais na seleção, coordenação, disposição e aprimoramento desse Conteúdo e em bancos
de dados de acordo com as leis e tratados aplicáveis. Se nenhuma restrição específica for exibida, você
poderá fazer cópias de partes selecionadas do Conteúdo, desde que as cópias sejam feitas apenas para
seu uso pessoal. Sujeito a restrições específicas que podem reger porções específicas do Site, o REPP
concede a você o direito de baixar, imprimir, copiar, analisar, modificar, reformatar, transmitir e distribuir
partes selecionadas do Site (mas não do Site inteiro) para seu legítimo e fins comerciais legais, desde
que você mantenha todos os avisos do REPP, tais como todos os avisos legais e isenções de
responsabilidade, avisos de direitos autorais, legendas de marcas comerciais ou outros avisos de direitos
de propriedade. Exceto conforme previsto na sentença anterior ou conforme permitido pelo privilégio
de uso justo sob as leis ou tratados de direitos autorais aplicáveis, se houver, você não poderá fazer
upload, publicar, reproduzir ou distribuir de qualquer forma Conteúdo protegido por direitos autorais
ou outro direito de propriedade sem obtenção de permissão do proprietário dos direitos autorais ou
outro direito de propriedade. Além do exposto, o uso de qualquer Conteúdo de software será regido
pelo contrato de licença de software aplicável a esse software. Você não pode modificar, remover, excluir,
ampliar, adicionar, publicar, transmitir, participar da transferência ou venda, criar trabalhos derivados ou
de qualquer forma explorar qualquer Conteúdo, no todo ou em parte.
4. Isençõe e limitação de responsabilidade
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O REPP fornece o site somente para a conveniência de seus usuários e de outros usuários. O REPP não
garante que o Site seja ininterrupto ou livre de erros; ou fazer qualquer garantia quanto aos resultados
que podem ser obtidos com o uso do Site. O Site é fornecido sem garantias de qualquer tipo, expressas
ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias de título ou garantias implícitas de comerciabilidade ou
adequação a uma finalidade específica. Nem o REPP nem nenhum de seus provedores terceirizados terá
qualquer responsabilidade de manter os dados e serviços disponibilizados no Site ou de fornecer
quaisquer correções, atualizações ou divulgações relacionadas a eles. A disponibilidade de dados e
serviços está sujeita a alterações sem aviso prévio.
Nem o REPP, nem qualquer outra parte envolvida na criação, produção ou distribuição do Site será
responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais ou consequenciais que resultem
do uso ou da incapacidade de usar o Site, incluindo, mas não se limitando a; interrupções, exclusão de
arquivos ou e-mail, erros, defeitos, vírus, atrasos na operação ou transmissão, ou qualquer falha de
desempenho, seja ou não resultante de força maior, falha de comunicação, roubo, destruição ou acesso
não autorizado aos registros, programas, ou serviços. Como algumas jurisdições não permitem a
exclusão ou limitação de responsabilidade por danos conseqüentes ou incidentais, em tais jurisdições,
nossa responsabilidade é limitada ao máximo permitido por lei.
5. Uso de Links
Se você deixar este Site através de um link contido neste documento e visualizar o conteúdo que não é
fornecido pelo REPP, você o faz por sua conta e risco. O conteúdo para o qual você vincular não terá
sido desenvolvido, verificado a exatidão ou revisado de outra forma pelo REPP. O REPP não é
responsável por danos ou perdas causadas por quaisquer atrasos, defeitos ou omissões que possam
existir nos serviços, informações ou outro conteúdo fornecido em tal outro site, seja real, alegado,
consequente ou punitivo. O REPP não oferece garantias ou declarações quanto a, e não terá nenhuma
responsabilidade por, qualquer conteúdo eletrônico entregue por terceiros, incluindo, sem limitação, a
precisão, assunto, qualidade ou oportunidade de qualquer conteúdo eletrônico. O REPP não oferece
nenhuma garantia a você, expressa ou implícita, em relação à segurança do Site, inclusive no que diz
respeito à capacidade de pessoas não autorizadas interceptarem ou acessarem informações transmitidas
por você através deste serviço.
6. Política De Protecção De Dados
A Política de Proteção de Dados do REPP está disponível em https://repp.energy/resource-centre/repppolicy-documents/
7. Rescisão do Uso

4

O REPP pode rescindir ou suspender o seu acesso a todo ou parte do Site, sem aviso prévio, por qualquer
conduta que o REPP, a seu exclusivo critério, acredite estar violando qualquer lei aplicável ou seja
prejudicial aos interesses de outra pessoa ou do REPP.

