
Timbragem Plan

Termos de uso.

Bem vindo a Timbragem Plan. Para que você possa usar o website/App da Timbragem
Plan, precisamos que você esteja de acordo com nossos termos de uso. Por favor leia o
com muita atenção antes de começar a usar nosso app/website. Se você não estiver de
acordo com os termos de uso da Timbragem Plan, por favor não use o website/App. Ao usar
nossa plataforma assumimos que você leu e está de acordo com nossos termos de uso.

Administrador e Usuário

Existem duas categorias dentro do Timbragem Plan, “administrador e usuário”. O
administrador é a pessoa que faz a assinatura para a organização, banda ou estúdio. Essa
pessoa deve ser autorizada pela tal organização para fazer a assinatura no Timbragem
Plan, como também é responsável por todas as informações da organização e do usuário.
O Timbragem Plan não é responsável por nenhuma informação pessoal como, “Nome, data
de nascimento, telefone ou e-mail” inserido pelo administrador, o Timbragem Plan apenas
armazena tais dados para o funcionamento do app/plataforma, e organização de eventos. O
administrador deve ser autorizado por colocar tais informações sobre os usuários no
Timbragem Plan. O Administrador pode colocar outros usuários como administrador da
assinatura/organização, porém o administrador titular continua sendo o responsável por
tudo a respeito da organização e informações gerais.
O usuário não tem poder sobre a organização ou evento, ele apenas tem o direito de
visualizar o evento o qual foi convidado, e visualizar o repertório da organização a qual
esteja participando. Se o usuário não tiver autorizado o administrador a colocar suas
informações pessoais na plataforma, ele pode nos comunicar através do e-mail
Plan@Timbragem.com . É papel do usuário nos informar sobre qualquer informação não
autorizada da parte do administrador.

Responsabilidades

O administrador e o usuário são responsáveis pelo seu username e password, não devem
passá-los ou compartilhar os tais com outras pessoas, eles são responsáveis pela
segurança dos tais. O Timbragem Plan não é responsável por nenhum prejuízo causado por
falta de cuidado ou segurança com o username ou password, se o usuário ou administrador
notar qualquer atividade suspeita em sua conta, ele deve resetar o password ou entrar em
contato com a equipe do Timbragem Plan.
O administrador/usuário é responsável em prover informações, (nome, endereço, e-mail,
telefone, data de nascimento) verdadeiras e não falsas. O Timbragem Plan deve ser usado
apenas para fins de organização de eventos, shows ou gravação em estúdio. O Timbragem
Plan não deve ser usado para nenhuma atividade que esteja contra as leis da instituição do
nosso país.
O administrador ou usuário precisa ter o mínimo 13 anos de idade para usar o Timbragem
Plan. Se ambos têm entre 13-18 anos de idade, assumimos que foram autorizados pelos
pais para usar o aplicativo/plataforma.
O serviço de email do Timbragem Plan não deve ser usado para nenhum ato contra a lei, e
o administrador não deve compartilhar as informações pessoais dos seus usuários para
terceiros.

mailto:Plan@Timbragem.com


Sobre nós

Somos prestadores de serviço, e recebemos suas informações pessoais para o
funcionamento dos serviços do Timbragem Plan. Nós não retemos as suas informações
pessoais para nenhum propósito que não seja o funcionamento do app/plataforma.
Não temos a obrigação de monitorar o Timbragem Plan ou a maneira que você o usa, mas
ao usar o Timbragem Plan você concorda que podemos ter acesso a sua conta se
precisarmos, para fiscalizar e verificar se não existe algo contra a lei. Não somos
responsáveis por ataques de hackers ou spam.

Planos de assinatura e pagamentos

Timbragem Plan funciona como assinatura mensal, trabalhamos com 5 planos e todos são
“pagos para usar”. Apenas o administrador titular da organização que paga pelo plano, a
conta do usuário é grátis. Não existe reembolso após o cartão ser processado ou o boleto
ser pago ou o pix ser pago. Nós não guardamos informações de cartões de crédito, as
informações de cartão de crédito são guardadas pelo gateway que é responsável por
guardar informações dos cartões de crédito, validar tais cartões e realizar a cobrança
“processar o cartão” a cada 30 dias. O administrador titular pode cancelar a assinatura a
qualquer momento (assinatura será oficialmente cancelada no final dos 30 dias) sem pagar
nenhuma taxa ou multa. O administrador titular também poderá mudar de plano ou atualizar
as informações do cartão de crédito a qualquer momento (com exceção da conta teste de
14 ou 30 dias, o administrador só poderá mudar as informações do cartão após a primeira
cobrança). O administrador titular é responsável pelas informações do cartão de crédito ou
pagamentos.

Link de indicação

O administrador ou usuário poderá ganhar dinheiro indicando o Timbragem Plan, para isso
basta gerar seu link de indicação personalizado e compartilhar. A indicação só é válida se a
conta indicada se cadastrar e fazer uma assinatura, a pessoa não ganha nada por conta de
usuário. O valor pago é de R$29,00 reais, e o recebimento só acontecerá 15 dias após o
pagamento da conta indicada. O pagamento de R$29,00 por assinatura indicada acontecerá
via pix.

Youtube

O Timbragem Plan faz uso das APIS do YouTube para realizar a busca de vídeos dentro do
YouTube. Os vídeos pesquisados, por sua vez, podem ser vinculados com as mídias
cadastradas pela organização. Nenhuma informação pessoal é enviada à API do YouTube,
apenas os termos pesquisados. Para utilizar o Timbragem Plan você também precisa estar
de acordo com os termos de uso do YouTube (YouTube Terms of Service).

https://www.youtube.com/t/terms

