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1 Acordo.  

Este Acordo de Licença de Usuário Final (incluindo os Termos Suplementares, conforme 
aplicável) ("EULA" ou "Acordo") rege o uso e acesso do site DailyBurn.com (o "Site Daily Burn" 
ou "Site") e dos aplicativos de plataforma e para dispositivos móveis da Daily Burn 
(coletivamente “Aplicativos”). O Site e os Aplicativos são disponibilizados pela Daily Burn, e 
você está firmando esse EULA com a Daily Burn, Inc. com sede em 330 West 34th Street, 5th 
Floor, New York, NY 10001. Os termos "Daily Burn", "nós", "nos" ou "nosso" usados nesse EULA 
referem-se à Daily Burn, Inc. A Daily Burn fornece serviços e conteúdo de condicionamento 
físico digitalmente acessíveis. O Site e os Aplicativos, juntamente com o serviço de 
condicionamento físico e o conteúdo neles disponibilizado, são aqui referidos como "Serviço da 
Daily Burn" ou "Serviço". Ao usar o Serviço e/ou instalar ou de outra forma usar os Aplicativos, 
você: (a) concorda em se submeter aos termos e condições desse EULA, (b) você declara e 
garante que possui ou controla o dispositivo móvel no qual o aplicativo será instalado, e (c) 
você declara e garante que tem o direito, a autoridade e a capacidade de firmar esse EULA e de 
cumprir todos os seus termos e condições, como se o tivesse assinado. Os termos e condições 
desse EULA também se aplicam a quaisquer atualizações, suplementos e serviços de aplicativos 
que não sejam fornecidos sob uma licença separada ou outro acordo conosco. Se você não 
concorda com os termos e condições desse EULA, não use o Serviço ou instale ou use qualquer 
Aplicativo. 

Podemos alterar esses termos e condições de tempos em tempos. Se as mudanças incluírem 
mudanças materiais que afetem seus direitos ou obrigações, nós lhe notificaremos sobre as 
mudanças por meios aceitáveis. Você reconhece que um e-mail ou mensagem no aplicativo 
notificando-o de tais mudanças ao abrir o Aplicativo constitui um meio aceitável. O uso 
continuado do Serviço após publicarmos quaisquer alterações a esse EULA significará sua 
aceitação de tais alterações. Se você não concordar com qualquer alteração, deverá 
interromper o uso do Serviço. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre esses termos 
ou condições aqui contidos, por favor, envie-nos um e-mail. 

Você também deve ler e compreender a Política de Privacidade da Daily Burn, que está 
incorporada para referência e faz parte desse Acordo. Esse Acordo também inclui quaisquer 
termos de pagamento adicionais e outros requisitos estabelecidos na página de download ou 
de compra do Site ou mercados através dos quais você pode comprar ou baixar Aplicativos ou 
acessar o Serviço. Esses mercados podem ter termos, condições e regras de uso adicionais que 
regem o seu acesso e uso dos Aplicativos e/ou do Serviço da Daily Burn. 

Antes de usar o Serviço da Daily Burn, é importante que você saiba e entenda que, ao acessar 
e/ou usar o Serviço por qualquer meio, você concorda em aceitar certas limitações de 
responsabilidade e isenções de responsabilidade legais e de saúde, as quais explicamos com 
mais detalhes ao longo desse Acordo. Em outras palavras, o uso do Serviço da Daily Burn é por 



sua própria conta e risco, e não assumimos qualquer responsabilidade ou oferecemos qualquer 
tipo de garantia, expressa ou implícita, com relação ao Serviço ou seu acesso e uso do Serviço. 
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação em relação aos termos ou condições aqui 
contidos, por favor, envie um e-mail para support@dailyburn.com. 

Ao usar o Serviço, você concorda em receber esse Acordo em formato eletrônico. 

Aviso aos consumidores: dependendo das leis da jurisdição onde você mora, você pode ter 
certos direitos que não podem ser renunciados por meio desse EULA e que são adicionais aos 
termos desse EULA, e certas disposições desse EULA podem ser inexequíveis quanto a vocês. 
Na medida em que qualquer termo ou condição desse EULA seja inexequível, o restante do 
EULA permanecerá em pleno vigor e efeito.  

2 Aviso de saúde e isenção de responsabilidade médica.  

VOCÊ DEVE CONSULTAR SEU MÉDICO OU OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE ANTES DE INICIAR O 
SERVIÇO OU QUALQUER OUTRO EXERCÍCIO OU PROGRAMA DE PERDA DE PESO PARA DETERMINAR SE 
ELE É ADEQUADO PARA SUAS NECESSIDADES. ISSO É PARTICULARMENTE VERDADEIRO SE VOCÊ (OU 
SUA FAMÍLIA) TIVER UM HISTÓRICO DE HIPERTENSÃO OU DOENÇA CARDÍACA, SE VOCÊ JÁ SENTIU DOR 
NO PEITO AO FAZER EXERCÍCIOS, FUMA, TEM COLESTEROL ALTO, TEM PROBLEMAS NOS OSSOS OU NAS 
ARTICULAÇÕES OU OUTRA CONDIÇÃO MÉDICA QUE PODERIA SER AGRAVADA POR UMA MUDANÇA NA 
ATIVIDADE FÍSICA OU DIETA. NÃO USE O SERVIÇO DA DAILY BURN SE O SEU MÉDICO OU PROFISSIONAL 
DE SAÚDE O DESACONSELHAR. SE SENTIR FRAQUEZA, TONTURA, DOR OU FALTA DE AR A QUALQUER 
MOMENTO DURANTE O EXERCÍCIO OU JEJUM, PARE IMEDIATAMENTE. O SERVIÇO DA DAILY BURN 
OFERECE INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE SAÚDE E CONDICIONAMENTO FÍSICO E É DESENVOLVIDO 
APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. NADA DECLARADO OU POSTADO NO DA DAILY BURN OU 
DISPONÍVEL POR MEIO DE QUAISQUER SERVIÇOS DA DAILY BURN SE DESTINA A SER, E NÃO DEVE SER 
CONSIDERADO, A PRÁTICA DE CUIDADOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS OU DE ACONSELHAMENTO. PARA 
OS FINS DESSE ACORDO, A PRÁTICA DA MEDICINA E DO ACONSELHAMENTO INCLUI, SEM LIMITAÇÃO, 
PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA OU PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE OU NUTRIÇÃO, 
TRATAMENTO, INSTRUÇÕES, DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO OU ACONSELHAMENTO. VOCÊ NÃO DEVE 
CONFIAR EM NENHUMA INFORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DA DAILY BURN COMO UM SUBSTITUTO 
PARA, NEM QUE ELE SUBSTITUI, ACONSELHAMENTO MÉDICO PROFISSIONAL, DIAGNÓSTICO OU 
TRATAMENTO. SE VOCÊ TIVER DÚVIDAS OU PREOCUPAÇÕES SOBRE SUA SAÚDE, SEMPRE DEVE 
CONSULTAR UM MÉDICO OU OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE. NUNCA IGNORE, EVITE OU DEMORE 
PARA OBTER CONSELHOS MÉDICOS OU RELACIONADOS À SAÚDE DE SEU PROFISSIONAL DE SAÚDE POR 
CAUSA DE ALGO QUE VOCÊ POSSA TER LIDO NO SERVIÇO. O USO DE QUALQUER INFORMAÇÃO 
FORNECIDA NO SERVIÇO É EXCLUSIVAMENTE POR SUA CONTA E RISCO. 

SE VOCÊ ESTIVER NOS ESTADOS UNIDOS E ACHAR QUE ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGÊNCIA 
MÉDICA OU DE SAÚDE, LIGUE PARA O SEU PROFISSIONAL DE SAÚDE, OU 911, IMEDIATAMENTE.  

3 Quem pode usar o Serviço da Daily Burn.  

REQUISITO DE IDADE: você deve ter pelo menos 18 anos para usar o Serviço da Daily Burn. AVISO AOS 
PAIS E RESPONSÁVEIS: vocês são responsáveis por monitorar e supervisionar o uso do Serviço da Daily 
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Burn pelo seu filho. Se o seu filho estiver usando o Serviço da Daily Burn sem o seu consentimento 
expresso e for menor de 18 anos, por favor, entre em contato conosco imediatamente para que 
possamos desabilitar seu acesso. Se você tiver dúvidas sobre o Serviço da Daily Burn, por favor, entre 
em contato conosco em support@dailyburn.com.   

4 O Serviço.  

Concessão de licença. Sujeito à sua conformidade com os termos e condições desse Acordo, a 
Daily Burn concede a você uma licença limitada, não exclusiva, revogável, não sublicenciável e 
intransferível, para acessar e usar as versões mais recentes disponíveis do Site, Aplicativos e 
Serviço para seu uso legal, pessoal e não comercial. 

Conteúdo disponível. O Serviço e o conteúdo nele fornecido estão disponíveis para usuários de 
vários níveis de habilidade, para uma variedade de atividades e por durações variadas. O 
conteúdo pode nem sempre estar disponível e está sujeito a alterações a qualquer momento 
com ou sem aviso prévio e sem qualquer responsabilidade para você. O conteúdo destina-se 
apenas a fins informativos e não deve ser considerado um conselho médico ou de saúde. 

Registro. Embora você possa desfrutar de determinados conteúdos e recursos sem se registrar 
na Daily Burn, para receber todos os benefícios de alguns de nossos Serviços, pode ser 
necessário registrar-se como membro, fornecendo um nome de usuário, senha, endereço de e-
mail válido e informações de cartão de crédito válidas. Você deve fornecer informações de 
registro completas e precisas à Daily Burn e nos notificar se houver alterações nas suas 
informações. Ao criar um nome de usuário, você não pode usar o nome de outra pessoa, um 
nome que viole qualquer direito de terceiros ou um nome que seja obsceno ou de outra forma 
questionável. Você pode ter a opção de acessar ou registrar-se no Serviço por meio do uso de 
sua conta de mídia social de terceiros, como Facebook ou Google. Se você selecionar essa 
opção, seu provedor de mídia social poderá disponibilizar algumas de suas informações 
pessoais, como seu endereço de e-mail ou outro identificador exclusivo, ou poderemos ser 
solicitados a compartilhar certas informações com esse provedor de mídia social. 
Recomendamos que você analise as políticas de privacidade do seu provedor de mídia social 
com cuidado antes de usar o serviço para se conectar aos nossos Serviços. 

Serviço de treinamento da Daily Burn. O serviço de treinamento da Daily Burn destina-se 
exclusivamente a ser um meio informativo geral de condicionamento físico, pelo qual os 
Membros podem se comunicar com os treinadores da Daily Burn. A DAILY BURN NÃO 
REPRESENTA DE NENHUMA FORMA QUE QUALQUER ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL OU DE 
CONDICIONAMENTO FÍSICO FORNECIDO POR UM TREINADOR CONSTITUI ACONSELHAMENTO 
DE UM ESPECIALISTA QUALIFICADO. Se você encontrar um treinador da Daily Burn que esteja 
fornecendo conselhos especializados em violação a esses princípios, por favor, entre em 
contato conosco imediatamente em support@dailyburn.com. 

Uso não comercial. O uso do Site e do Serviço é apenas para uso pessoal e não comercial. Você 
não pode usar o Serviço em conexão com quaisquer empreendimentos comerciais, como (i) 
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anunciar ou solicitar que qualquer usuário compre ou venda quaisquer produtos ou serviços; ou 
(ii) para fins comerciais. Os usuários do Site não podem usar nenhuma informação obtida do 
Serviço para contatar, anunciar, solicitar ou vender a qualquer outro usuário sem seu 
consentimento prévio e explícito. Organizações, empresas e/ou negócios não podem usar o 
Serviço ou o Site para qualquer finalidade, a menos que expressamente autorizado pela Daily 
Burn. Se você deseja perguntar sobre o possível uso comercial, por favor, entre em contato 
conosco em support@dailyburn.com. A Daily Burn pode investigar e tomar qualquer ação legal 
disponível em resposta ao uso ilegal e/ou não autorizado do Site ou do Serviço. 

Segurança da conta. Você é responsável por todas as atividades que ocorram em sua conta, 
incluindo qualquer atividade de usuários não autorizados. Você não deve permitir que outros 
usem sua conta. Você deve proteger a confidencialidade da sua senha. Se estiver usando um 
computador ao qual outras pessoas tenham acesso, você deve sair da sua conta após usar o 
Serviço da Daily Burn. Se você souber de qualquer acesso não autorizado à sua conta, deverá 
alterar sua senha e nos notificar imediatamente em support@dailyburn.com. 

A Daily Burn pode alterar, modificar, adicionar, remover, suspender, cancelar ou descontinuar 
qualquer aspecto de suas assinaturas, incluindo a funcionalidade, conteúdo e/ou 
disponibilidade de quaisquer recursos de tais assinaturas a qualquer momento a critério 
exclusivo da Daily Burn.  

5 Suas representações e garantias como membro.  

Ao usar o Serviço da Daily Burn, você afirma que (A) todas as seguintes afirmações são 
verdadeiras: (i) nenhum médico jamais o informou que você tem um problema cardíaco ou que 
só deve praticar atividades físicas recomendadas por um médico; (ii) você nunca sentiu dor no 
peito ao praticar atividades físicas; (iii) você não sentiu dor no peito quando não praticava 
atividade física em nenhum momento nos últimos meses; (iv) você nunca perdeu o equilíbrio 
por causa da tontura e nunca perdeu a consciência; (v) você não tem problemas ósseos ou 
articulares que possam ser agravados por uma mudança em sua atividade física; (vi) seu médico 
não está prescrevendo medicamentos para sua pressão arterial ou condição cardíaca; (vii) você 
não tem histórico de pressão alta e nenhum familiar próximo tem histórico de pressão alta ou 
problemas cardíacos; e (viii) você não sabe de qualquer outro motivo pelo qual não deve se 
exercitar ou, se aplicável, fazer jejum intermitente, incluindo, sem limitação, gravidez; ou (B) 
seu médico aprovou especificamente o uso do Serviço da Daily Burn. Você ainda afirma que não 
acessará o Serviço de dentro do Espaço Econômico Europeu.  

6 Isenções de responsabilidade gerais. 

A DAILY BURN FORNECE O SERVIÇO DA DAILY BURN "DO JEITO QUE É" E "CONFORME 
DISPONÍVEL". PORTANTO, VOCÊ USA O SERVIÇO DA DAILY BURN POR SUA PRÓPRIA CONTA E 
RISCO. 
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A DAILY BURN RENUNCIA EXPRESSAMENTE A TODAS E QUAISQUER GARANTIAS DE QUALQUER 
TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, NÃO 
VIOLAÇÃO E QUALQUER OUTRA GARANTIA QUE POSSA SURGIR SOB QUALQUER LEI.  

Sem limitar o que foi dito acima, a Daily Burn não faz representações ou garantias:  

• Que o Serviço da Daily Burn ou qualquer programa específico de condicionamento físico 
ou perda de peso é adequado para você; 

• Quanto à adequação ou segurança do Serviço da Daily Burn para qualquer usuário em 
particular; 

• Que o Serviço da Daily Burn atenderá às suas necessidades pessoais; 
• Que o Serviço da Daily Burn será permitido em sua jurisdição; 
• Que o Serviço da Daily Burn será ininterrupto ou livre de erros; 
• Com relação a qualquer conteúdo enviado por qualquer membro; 
• Com relação ao uso do conteúdo de terceiros que você enviar; 
• A Daily Burn continuará a oferecer suporte a qualquer recurso específico do Serviço da 

Daily Burn; ou 
• Referente a sites e recursos fora do Serviço da Daily Burn, mesmo se vinculados ao 

Serviço da Daily Burn.  

A Daily Burn reserva-se o direito de modificar o Serviço da Daily Burn. Você é responsável por 
fornecer seu próprio acesso (por exemplo, computador, dispositivo móvel, conexão à internet, 
etc.) ao Serviço da Daily Burn. A Daily Burn não tem obrigação de filtrar ou monitorar qualquer 
conteúdo e não garante que qualquer conteúdo disponibilizado no Serviço da Daily Burn esteja 
em conformidade com esse Acordo ou seja adequado para todos os usuários. A Daily Burn não 
se responsabiliza pela perda ou corrupção de dados e, por meio deste, renuncia a todas as 
reclamações relacionadas a danos ao sistema do seu computador, acesso à internet, download 
ou dispositivo de exibição. Na medida em que uma parte secundária possa ter acesso ou 
visualizar o conteúdo da Daily Burn em seu computador ou dispositivo móvel, você é o único 
responsável por informar tal parte de todas as disposições, termos, isenções de 
responsabilidade e avisos desse Acordo. Na medida em que qualquer isenção ou limitação de 
responsabilidade nesse Acordo não se aplique, todas as garantias expressas, implícitas e legais 
aplicáveis serão limitadas em duração a um período de trinta (30) dias após a data em que você 
usou o Serviço da Daily Burn pela primeira vez, e nenhuma garantia se aplicará após esse 
período.  

7 Limitação de responsabilidade.  

NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEI: (I) EM NENHUM CASO A DAILY BURN, NEM SUAS 
AFILIADAS, SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, 
ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES, INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO A DANOS POR LESÃO PESSOAL, MORTE, PERDA DE SUSTENTO, PERDA DE PRAZER, 
DOR E SOFRIMENTO, ANGÚSTIA EMOCIONAL, PERDA DE LUCROS, PERDA DE GANHOS 



FUTUROS, BOA VONTADE, USO E/OU QUAISQUER OUTROS DANOS OU PERDAS INTANGÍVEIS; E 
(II) A RESPONSABILIDADE TOTAL DA DAILY BURN E DE SEUS AFILIADOS PARA COM VOCÊ NÃO 
DEVE EXCEDER OS VALORES PAGOS POR VOCÊ PARA A DAILY BURN DURANTE OS DOZE (12) 
MESES ANTERIORES À(S) SUA(S) REIVINDICAÇÃO(ÕES). SE VOCÊ NÃO ACEITAR ESSA LIMITAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE, NÃO ESTARÁ AUTORIZADO A OBTER OU ACESSAR O SERVIÇO, SITE OU 
APLICATIVOS.  

8 Privacidade.  

Seus direitos de privacidade estão definidos em nossa Política de Privacidade, que faz parte 
desse Acordo. Reveja a Política de Privacidade para saber mais sobre:  

o Quais informações podemos coletar sobre você; 
o Para que usamos essas informações; e 

o Quando e com quem compartilhamos essas informações.  

Você concorda que podemos coletar e usar dados técnicos e informações relacionadas, 
incluindo, mas não se limitando a, informações técnicas sobre seu dispositivo, sistema e 
software de aplicativo e periféricos, que podem ser reunidas periodicamente para facilitar o 
fornecimento de atualizações de software, suporte ao produto e outros serviços relacionados 
com o Serviço da Daily Burn. 

CONSENTIMENTO PARA E-MAIL: quando você se registra em alguns de nossos Serviços usando 
e-mail, concorda e consente em receber mensagens de e-mail nossas. Esses e-mails podem ser 
comunicados transacionais ou de relacionamento relacionadas ao Serviço, como avisos 
administrativos e anúncios ou alterações de serviço, ou podem conter ofertas exclusivas, 
promoções ou ofertas especiais.  

9 Pagamentos e renovação automática 

9.1 Renovação automática e cobrança; taxas de inscrição; termos de 
avaliação gratuita.  

Assinaturas. As assinaturas do Serviço são renovadas automaticamente. Será cobrado de você 
o valor da assinatura declarado para o período de assinatura após a conclusão do seu registro e 
envio de suas informações de pagamento ou, se aplicável, no final do período de avaliação 
gratuita, se você não tiver cancelado pelo menos 24 horas antes do vencimento do período de 
avaliação. Você concorda e autoriza a cobrança automática (recorrente) e concorda em pagar 
as cobranças feitas em sua conta em relação a isso. Você será cobrado de acordo com o preço 
da assinatura aplicável em vigor mais todos os impostos aplicáveis. Pagamentos de assinaturas 
de renovação são processados usando o mesmo ciclo de faturamento de sua assinatura atual. 
As taxas de assinatura podem mudar a qualquer momento, em toda a extensão permitida pela 
legislação aplicável. Sua assinatura e cobrança recorrente de sua conta continuarão 
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indefinidamente até que sejam canceladas por você de acordo com a seção “Cancelamento” 
desse Acordo. 

Se você fornecer uma forma de pagamento e nossa cobrança resultar em cheque especial, 
estorno ou outra taxa do seu banco, você será o único responsável por essa taxa. MESMO SE 
VOCÊ NÃO UTILIZAR A ASSINATURA OU ACESSAR O APLICATIVO DA DAILY BURN, VOCÊ SERÁ 
RESPONSÁVEL POR QUAISQUER TAXAS DE ASSINATURA ATÉ CANCELAR SUA ASSINATURA OU 
ELA SER ENCERRADA DE OUTRA FORMA. 

Para assinaturas de renovação automática concluídas em nossos aplicativos móveis iOS, os 
seguintes termos se aplicam:  

• O pagamento será cobrado na conta do iTunes na confirmação da compra. 
• A assinatura é renovada automaticamente, a menos que a renovação automática seja 

desativada pelo menos 24 horas antes do final do período atual. 
• Será feita a cobrança da renovação na conta dentro de 24 horas antes do final do 

período atual, e identificará o custo da renovação. 
• As assinaturas podem ser gerenciadas pelo usuário e a renovação automática pode ser 

desativada acessando as Configurações da conta do usuário após a compra. 
• Qualquer parte não utilizada de um período de avaliação gratuito, se oferecido, será 

perdida quando o usuário adquirir uma assinatura dessa publicação, quando aplicável. 
• Você pode cancelar uma avaliação gratuita ou assinatura a qualquer momento, 

desativando a renovação automática nas configurações de sua conta do iTunes. Isso 
deve ser feito 24 horas antes do final do período de uma avaliação gratuita ou da 
assinatura para evitar cobranças. O cancelamento entrará em vigor no dia seguinte ao 
último dia do período de assinatura atual e você será rebaixado para o serviço gratuito.  

Avaliações gratuitas. Se você aceitou uma oferta com uma avaliação gratuita, sua assinatura da 
Daily Burn começa quando você conclui o processo de registro da avaliação gratuita (ou seja, 
quando coletamos suas informações pessoais e de pagamento). No final da sua avaliação 
gratuita, você começará a ser cobrado automaticamente a cada período de assinatura até o 
cancelamento. Assim que começarmos a cobrar de você, os cancelamentos entrarão em vigor a 
partir do final do seu período de faturamento atual, o que significa que não haverá reembolso 
parcial de meses ou créditos. 

Preços e ofertas especiais. Os preços dos nossos serviços podem variar periodicamente. Não 
podemos garantir que o preço de sua assinatura seja o menor disponível, ou historicamente o 
menor ou o melhor preço. Você será cobrado de acordo com os termos de faturamento com os 
quais concordou no momento do registro. Em certos momentos, podemos oferecer ofertas 
promocionais especiais ("Ofertas Especiais") que são cobradas com uma taxa de desconto. 
Essas ofertas podem ter uma duração diferente do período de avaliação gratuito ou nenhum 
período de avaliação gratuito. Nesses casos, você começará a ser cobrado no momento em que 
as informações de pagamento forem coletadas ou, se uma avaliação gratuita estiver sendo 
oferecida, no final do período especial de avaliação gratuita. 



Serviços complementares. Referimo-nos a qualquer serviço adicional de assinatura paga que 
oferecemos além do Site e Aplicativos da Daily Burn como um “Serviço Complementar”. Por 
exemplo, nosso serviço de Treinamento personalizado é um Serviço Complementar. Cada 
serviço complementar é um serviço de assinatura separado e está sujeito a taxas adicionais que 
são renovadas automaticamente como sua assinatura regular. 

Assinaturas pausadas. Se você usar o site da Daily Burn em circunstâncias nas quais opte por 
pausar sua assinatura, sua conta será reativada automaticamente após o período de tempo que 
você especificou no momento da pausa e, então, começaremos a cobrar você 
automaticamente novamente. Você será responsável pelo pagamento na reativação, 
independentemente de receber ou não um aviso de lembrete sobre a expiração do seu status 
pausado. Ao optar por pausar sua assinatura, você concorda e autoriza a Daily Burn a cobrar 
sua conta a partir do término do período de status da conta pausada. 

Alterações nas taxas de assinatura do site DailyBurn.com. A Daily Burn pode aumentar a taxa 
da sua assinatura para o Site da Daily Burn a partir do primeiro dia de uma renovação de 
faturamento, avisando sobre as novas taxas pelo menos trinta (30) dias antes de você ser 
cobrado. Se você recebeu e não cancelou sua assinatura, será considerado que você aceitou as 
novas taxas.  

10 Cancelamento; prazo e rescisão; exclusão de conta  
10.1 Como cancelar.  

Se você estiver usando o Serviço da Daily Burn através do Site da Daily Burn e não desejar que 
sua conta seja renovada automaticamente, ou se deseja alterar ou encerrar sua assinatura, 
primeiro faça o login em sua conta e clique no link a seguir, ou digite o seguinte endereço em 
seu navegador enquanto ainda estiver conectado: https://dailyburn.com/cancel-subscription. 
Você também pode cancelar em "Account Settings", que aparece no canto inferior esquerdo da 
página sempre que você está conectado. O cancelamento entrará em vigor a partir do final do 
seu período de faturamento atual. 

Na página "Account Settings", basta seguir estas etapas: *Clique no botão "Manage 
Subscription". *Role para baixo até o botão "View your options" na seção inferior esquerda da 
página. *Digite o motivo do cancelamento e clique em "Continue" nas próximas duas telas. 
*Confirme seu cancelamento selecionando a opção "Confirm cancellation". *Um botão "Cancel 
my subscription" aparecerá. Selecione-o. *Clique em "Yes" na janela pop-up de confirmação 
final. 

Observe que uma barra de notificação azul aparecerá em "Account Settings", confirmando o 
cancelamento. O status da sua assinatura indicará que sua conta está com "Pending 
Cancellation". Isso ocorre porque o cancelamento entra em vigor no início do próximo ciclo de 
faturamento (não se preocupe — a data de vigência do cancelamento será listada e você 
continuará a ter acesso à sua conta até a data de vencimento da conta). Portanto, por exemplo, 

https://dailyburn.com/app/settings#!subscription
https://dailyburn.com/cancel-subscription
https://dailyburn.com/app/settings


se você tiver uma assinatura mensal que começou no primeiro dia do mês, mas cancelou no 
meio do mês, o cancelamento entrará em vigor no início do mês seguinte. Não há reembolso 
para assinaturas da Daily Burn para períodos de cobrança que já expiraram. 

Se você estiver acessando o Serviço da Daily Burn por meio de uma plataforma ou aplicativo 
de terceiros, os métodos de cancelamento, desinstalação e remoção variam dependendo do 
seu dispositivo ou mercado através do qual você comprou ou baixou um aplicativo. Para 
desinstalar e remover um aplicativo móvel da Daily Burn, use o gerenciador de aplicativos 
fornecido com o seu dispositivo ou consulte o manual do dispositivo para referência. Além 
disso, se você comprou acesso ou baixou um aplicativo da Daily Burn através de um mercado 
de terceiros, o cancelamento e os reembolsos podem ser regidos pelas políticas de 
cancelamento e pagamento desse terceiro. Se você adquiriu sua assinatura através da App 
Store da Apple, pode cancelar a qualquer momento desativando a renovação automática nas 
configurações de sua conta do iTunes. Isso deve ser feito 24 horas antes do final de uma 
avaliação gratuita ou do período de assinatura para evitar cobranças. O cancelamento entrará 
em vigor no dia seguinte ao último dia do período de assinatura atual e você será rebaixado 
para o serviço gratuito. 

PRAZO: esse Acordo começa na data em que você usa o Serviço da Daily Burn pela primeira vez 
e continua enquanto você tiver uma conta conosco. 

EXCLUSÃO DE CONTA: você pode excluir sua conta a qualquer momento. Nós nos reservamos o 
direito, mas não temos obrigação de, excluir uma conta do Serviço da Daily Burn que 
permanece inativa (ou seja, o usuário não consegue fazer login) por um período contínuo de 
pelo menos seis (6) meses, ou imediatamente quando o pagamento expira, é retirado ou de 
outra forma cessa. 

RESCISÃO POR VIOLAÇÃO: a Daily Burn pode suspender, desativar ou excluir sua conta (ou 
qualquer parte dela), ou bloquear ou remover qualquer conteúdo que você enviou se a Daily 
Burn determinar que você violou qualquer disposição desse Acordo ou que sua conduta ou 
conteúdo tenderia a prejudicar a reputação ou a boa vontade da Daily Burn. Se a Daily Burn 
excluir sua conta pelos motivos acima, você não poderá se registrar novamente no Serviço da 
Daily Burn. A Daily Burn pode bloquear seu endereço de e-mail e endereço de protocolo de 
internet para evitar futuros registros. A Daily Burn não é obrigada a divulgar, e pode ser 
proibida por lei de divulgar, o motivo do encerramento ou suspensão da sua conta. 

Depois que sua associação ou assinatura for encerrada por qualquer motivo, todos os termos 
desse Acordo sobreviverão a tal rescisão e continuarão em pleno vigor e efeito, exceto por 
quaisquer termos que, por sua natureza, expirem ou sejam totalmente atendidos. 

EFEITO DA RESCISÃO/EXCLUSÃO DA CONTA: após a rescisão, todas as licenças concedidas pela 
Daily Burn serão rescindidas. No caso de exclusão da conta por qualquer motivo, o conteúdo 
que você enviou pode não estar mais disponível. A Daily Burn não será responsável pela perda 
de tal conteúdo.  



11 Diretrizes da comunidade; conteúdo do usuário.  

A Daily Burn oferece a você a capacidade de enviar ou publicar Conteúdo do Usuário por meio 
de alguns de seus Serviços, inclusive por meio de recursos sociais disponíveis em alguns de 
nossos aplicativos móveis, desde que tal envio ou transmissão de Conteúdo do Usuário esteja 
em estrita conformidade com esses termos. Para os fins desse Acordo, "Conteúdo do usuário" 
significa vídeo, imagens, texto, comentários, avaliações da App Store (incluindo o nome de 
usuário voltado para o público conforme aparece com a avaliação), gravações de áudio e outros 
conteúdos que você envia, publica ou transmite (coletivamente “envia”) para o Serviço, para 
qualquer página de mídia social da Daily Burn ou ao fornecer uma avaliação do aplicativo por 
meio de um serviço de terceiros. 

Diretrizes. A Daily Burn dá a você a capacidade de enviar Conteúdo do Usuário para criar uma 
experiência de comunidade onde nossos usuários podem encorajar, apoiar e motivar uns aos 
outros. Você concorda em seguir essas diretrizes ao enviar Conteúdo do Usuário: 

SUPORTE — para quaisquer questões ou problemas relacionados ao suporte que requeiram 
ajuda além do que podemos oferecer nesse Acordo, por favor, entre em contato com nossa 
equipe de Suporte ao Cliente em support@dailyburn.com para uma resposta mais rápida. 

R-E-S-P-E-I-T-O — por favor, seja respeitoso e cortês com os membros deste grupo. 

FEEDBACK — agradecemos feedback construtivo (positivo e negativo) sobre sua experiência 
com a Daily Burn, e pedimos que você entre em contato conosco diretamente em 
support@dailyburn.com para que possamos ter certeza de ouvirmos sua opinião sobre nosso 
Serviço, e nos esforçaremos para melhorar. 

DENÚNCIA DE POSTAGENS — se você notar qualquer Conteúdo do Usuário que você acredita 
estar violando esse Acordo, ou spam, denuncie aos administradores em 
support@dailyburn.com. 

Restrições. Você não pode enviar qualquer Conteúdo do Usuário que: *viole os direitos 
autorais de terceiros ou outros direitos (por exemplo, marca registrada, direitos de privacidade, 
etc.); *contém conteúdo sexualmente explícito ou pornografia (desde que, entretanto, nudez 
não sexual seja permitida); *contém conteúdo de ódio, difamatório ou discriminatório, ou que 
incita ódio contra qualquer indivíduo ou grupo; *defende o assédio ou intimidação de outra 
pessoa; *explora menores; *retrata atos ilegais ou violência extrema; *contém vídeo, áudio, 
fotografias ou imagens de outra pessoa sem sua permissão (ou no caso de um menor, o 
responsável legal do menor); *retrata crueldade animal ou violência extrema contra animais; 
ou *contém vírus, bombas-relógio, cavalos de troia, cancelbots, worms ou outros códigos, 
componentes ou dispositivos prejudiciais ou disruptivos. 

Exibição e divulgação de conteúdo do usuário. Não fazemos a pré-exibição e não podemos 
pré-exibir ou monitorar todo o Conteúdo do Usuário. No entanto, a Daily Burn tem o direito 
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(mas não a obrigação) de monitorar sua conduta e o envio de Conteúdo do Usuário em nosso 
Serviço e você, por meio deste, fornece seu consentimento irrevogável para tal 
monitoramento. Você reconhece e concorda que não tem expectativa de privacidade em 
relação ao envio de qualquer Conteúdo do Usuário. Temos o direito, mas não a obrigação, a 
nosso exclusivo critério, de editar, recusar a publicação, remover, proibir, bloquear ou excluir 
qualquer Conteúdo do Usuário. Sob nenhuma circunstância a Daily Burn será responsável por 
qualquer parte do seu Conteúdo do Usuário. Você será o único responsável por qualquer 
Conteúdo do Usuário enviado por meio de sua conta. 

Podemos acessar, preservar ou divulgar qualquer informação ou Conteúdo do Usuário 
(incluindo, sem limitação, texto de chat) se formos obrigados a fazê-lo por lei, ou se 
acreditarmos de boa-fé que é aceitavelmente necessário (i) responder a reclamações feitas 
contra nós ou para cumprir processos legais (por exemplo, intimações ou mandados), incluindo 
aqueles emitidos por tribunais com jurisdição sobre nós ou você; (ii) fazer cumprir ou 
administrar nossos acordos com usuários, como esse Acordo; (iii) para prevenção de fraude, 
avaliação de risco, investigação, suporte ao cliente, fornecimento de serviços de aplicativo ou 
suporte de engenharia; (iv) proteger os direitos, propriedade ou segurança da Daily Burn, seus 
usuários ou membros do público; ou (v) denunciar um crime ou outro comportamento 
ofensivo. 

Conteúdo questionável. A Daily Burn também pode agir para remover o Conteúdo 
questionável. A decisão de remover o Conteúdo questionável deve ser tomada a critério 
exclusivo da Daily Burn. "Conteúdo questionável" inclui, mas não se limita a: 1. Conteúdo do 
usuário que seja ilegal, prejudicial, ameaçador, abusivo, ofensivo, tortuoso, difamatório ou 
calunioso; 2. Conteúdo do usuário que incite o ódio ou defenda crimes de ódio, danos ou 
violência contra uma pessoa ou grupo; 3. Conteúdo do usuário que possa prejudicar menores 
de qualquer forma; 4. Conteúdo do usuário que tenha o objetivo ou efeito de "perseguir" ou de 
outra forma assediar outra pessoa; 5. Informações privadas sobre qualquer indivíduo, como 
números de telefone, endereços, números do seguro social ou qualquer outra informação que 
seja invasiva da privacidade de outra pessoa; 6. Conteúdo do usuário que seja vulgar, ofensivo, 
obsceno ou pornográfico; 7. Publicidade não solicitada ou não autorizada, materiais 
promocionais, "lixo eletrônico", "spam", "correntes", "esquemas de pirâmide" ou qualquer 
outra forma de solicitação; 8. Material que contenha vírus de software ou qualquer outro 
código de computador, arquivos ou programas desenvolvidos para interromper, destruir ou 
limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware de computador ou equipamento de 
telecomunicações. 

Recursos sociais. A Daily Burn pode fornecer oportunidades para você enviar Conteúdo do 
Usuário por meio de recursos sociais em seu Site ou por meio de seus aplicativos móveis. O 
objetivo é ser um local baseado na comunidade para que os usuários da Daily Burn conversem, 
interajam, motivem e apoiem uns aos outros. 

Entre você e a Daily Burn, você é o proprietário de todo o Conteúdo do Usuário que envia ao 
Serviço da Daily Burn, seja diretamente por meio do Serviço da Daily Burn ou indiretamente 



(por exemplo, via Facebook ou Twitter). No entanto, é importante que você compreenda que, 
ao postar Conteúdo do Usuário na Daily Burn ou nas páginas de mídia social da Daily Burn, ou 
ao fornecer uma avaliação do aplicativo por meio de um serviço de terceiros, você está 
concedendo à Daily Burn e seus afiliados uma licença mundial, perpétua, irrevogável, não 
exclusiva, sublicenciável (por meio de vários níveis) e livre de direitos autorais, e o direito de 
usar, copiar, transmitir, distribuir, executar e exibir publicamente (por meio de todas as mídias 
agora conhecidas ou criadas posteriormente) e fazer trabalhos derivados de seu Conteúdo do 
Usuário (incluindo, sem limitação, seu nome e imagem, fotografias, depoimentos e análises de 
aplicativos) para qualquer finalidade comercial ou de outra forma sem compensação para você. 
Além disso, você renuncia a quaisquer chamados "direitos morais" ou "direitos de 
desempenho" em seu Conteúdo do Usuário. Se você preferir que não usemos as análises do seu 
aplicativo para fins promocionais, entre em contato com support@dailyburn.com. 

Você também concede a todos os usuários do Serviço da Daily Burn a permissão para visualizar 
o seu Conteúdo do Usuário para fins pessoais e não comerciais. Se você fizer sugestões à Daily 
Burn sobre como melhorar ou adicionar novos recursos ao Serviço da Daily Burn, a Daily Burn 
terá o direito de usar suas sugestões sem qualquer compensação para você. 

Para cada parte do Conteúdo do Usuário que enviar, você declara e garante que: (i) tem o 
direito de enviar o Conteúdo do Usuário à Daily Burn e conceder as licenças estabelecidas 
acima; (ii) a Daily Burn não precisará obter licenças de terceiros ou pagar direitos autorais a 
terceiros; (iii) o Conteúdo do Usuário não infringe quaisquer direitos de terceiros, incluindo 
direitos de propriedade intelectual e direitos de privacidade; e (iv) o Conteúdo do Usuário está 
em conformidade com esse acordo e todas as leis aplicáveis.  

12 Código de conduta e atividades proibidas.  

Ao usar o Serviço da Daily Burn, você deve se comportar de maneira civilizada e respeitosa em 
todos os momentos. Além disso, você não fará e é estritamente proibido:  

o Agir de maneira enganosa, entre outras coisas, se passando por qualquer pessoa;  
o Assediar ou perseguir qualquer outra pessoa;  

o Prejudicar ou explorar menores;  
o Distribuir "spam"; 

o Promover informações falsas ou enganosas, ou promover atividades ilegais ou conduta que 
seja difamatória, caluniosa ou de outra forma questionável;  
o "Usar" ou "espelhar" qualquer parte do Serviço ou do Site; 

o Usar meta tags ou código ou outros dispositivos que contenham qualquer referência à Daily 
Burn, ao Site ou ao Serviço (ou qualquer marca registrada, nome comercial, marca de serviço, 
logotipo ou slogan da Daily Burn) para direcionar qualquer pessoa a qualquer outro site para 
qualquer finalidade; 
o Modificar, adaptar, sublicenciar, traduzir, vender, fazer engenharia reversa, decifrar, 
descompilar ou desmontar qualquer parte do Serviço ou do Site ou qualquer software usado no 
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ou para o Serviço ou Site, ou fazer com que outros o façam; 
o Publicar, usar, transmitir ou distribuir, direta ou indiretamente, (por exemplo, captura de 
tela) de qualquer maneira ou mídia, qualquer conteúdo ou informação obtida do Site ou do 
Serviço, exceto unicamente em conexão com o uso do Serviço de acordo com esse Acordo. 
o Coletar informações sobre terceiros; 
o Anunciar ou solicitar a terceiros a compra de qualquer produto ou serviço no Site da Daily 
Burn; 
o   Promover esquemas fraudulentos, esquemas de marketing multinível (MLM), esquemas de 
enriquecimento rápido, jogos e apostas on-line, presentes em dinheiro, trabalho a partir de 
casa ou quaisquer outros empreendimentos duvidosos para ganhar dinheiro; 
o Divulgar ou promover atividades comerciais e/ou vendas sem nosso consentimento prévio 
por escrito, como concursos, sorteios, troca, publicidade e esquemas de pirâmide; 
o Participar de qualquer atividade que de alguma forma viole qualquer lei; ou 
o Acessar ou usar o Site e o Serviço (incluindo qualquer Serviço Complementar ou aplicativo 

disponível por meio de um dispositivo móvel ou conversor) a partir do Espaço Econômico 
Europeu.  

A Daily Burn reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de investigar e tomar as medidas 
legais cabíveis contra qualquer pessoa que viole esse Acordo, incluindo a remoção da 
comunicação ofensiva do Site ou Serviço e o encerramento ou suspensão da assinatura de tais 
violadores. 

Seu uso do Site e Serviço deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis. Você concorda 
que a Daily Burn pode acessar, preservar e divulgar as informações da sua conta e Conteúdo, se 
exigido por lei ou em boa-fé que tal acesso, preservação ou divulgação seja aceitavelmente 
necessário, como para: (i) cumprir com processos legais; (ii) fazer cumprir esse Acordo; (iii) 
responder a reclamações de que qualquer Conteúdo que viola os direitos de terceiros; (iv) 
responder às suas solicitações de atendimento ao cliente ou permitir que você use o Site no 
futuro; ou (v) proteger os direitos, propriedade ou segurança pessoal da Empresa ou de 
qualquer outra pessoa.  

13 Indenização  

Você concorda em indenizar, defender e isentar de responsabilidade a Daily Burn e seus 
afiliados, diretores, executivos, funcionários e agentes, de e contra qualquer responsabilidade, 
reclamações, danos, perdas e custos (incluindo honorários advocatícios aceitáveis) que: (i) 
surjam de suas atividades no Serviço da Daily Burn; (ii) aleguem uma violação sua de qualquer 
termo desse Acordo; ou (iii) afirmem que qualquer conteúdo que você enviou à Daily Burn viola 
qualquer lei ou infringe qualquer direito pessoal ou de terceiros, incluindo qualquer 
propriedade intelectual ou direito de privacidade. A Daily Burn reserva-se o direito de assumir a 
defesa e o controle exclusivos de qualquer assunto sujeito a indenização por você, caso em que 
cooperará totalmente com a Daily Burn em relação a isso.  



14 Licença para usar o Serviço da Daily Burn  

LICENÇA: a Daily Burn concede a você uma licença limitada e não exclusiva para acessar e usar 
o Serviço da Daily Burn para seus próprios fins pessoais e não comerciais. Isso inclui o direito de 
visualizar o conteúdo disponível no Serviço da Daily Burn. Essa licença é pessoal e não pode ser 
atribuída ou sublicenciada a ninguém. 

RESTRIÇÕES: exceto conforme expressamente permitido pela Daily Burn por escrito, você não 
vai reproduzir, redistribuir, exibir publicamente, vender, criar trabalhos derivados, descompilar, 
fazer engenharia reversa ou desmantelar o Serviço da Daily Burn. Nem tomará qualquer 
medida para interferir ou danificar o Serviço da Daily Burn. Todos os direitos não 
expressamente concedidos pela Daily Burn são reservados. 

DISPOSITIVOS E PLATAFORMAS: esses Termos de Serviço e todas as disposições aqui contidas 
também regem o uso de nossos dispositivos móveis, desktops e decodificadores e aplicativos 
relacionados (por exemplo, dispositivos iOS, dispositivos Android, Roku, Apple TV e outros 
dispositivos similares e seus aplicativos correspondentes). 

O uso do Serviço da Daily Burn por meio de qualquer aplicativo ou dispositivo constitui sua 
concordância em se vincular a esses Termos. 

Qualquer aplicativo da Daily Burn, independentemente da maneira e meio em que é baixado 
(por exemplo, na App Store da Apple, na Play Store do Google, na loja de aplicativos do seu 
console, etc.), é licenciado e não vendido a você para uso apenas sob esses Termos. Nós, a 
licenciante, a Daily Burn, Inc. (provedora do aplicativo), nos reservamos todos os direitos não 
expressamente concedidos a você.  

15 Links e conteúdo de terceiros.  

Certos links nos Sites da Daily Burn e/ou no Serviço da Daily Burn podem permitir que você saia 
do Site da Daily Burn específico ou do Serviço da Daily Burn que está acessando para acessar 
um site vinculado (os "Sites Vinculados"). Ao clicar em um link para um site de terceiros, é 
importante saber que a Daily Burn não controla esses sites, nem analisou ou aprovou o 
conteúdo que aparece nos sites vinculados. A Daily Burn não é responsável pela legalidade, 
exatidão ou natureza de qualquer conteúdo, publicidade, produtos ou outros materiais 
presentes ou disponíveis em quaisquer sites vinculados, ou pela conduta de tais sites 
vinculados. Você reconhece e concorda que a Daily Burn não será responsável, direta ou 
indiretamente, por qualquer dano ou perda causados ou alegadamente causados por ou em 
conexão com o uso de qualquer um dos links, conteúdo, bens ou serviços disponíveis em ou 
através dos sites vinculados. 

Mais especificamente, a sua participação, correspondência ou negociações comerciais com 
terceiros encontrados nos ou através dos Sites e Serviços da Daily Burn (ou seja, um site 
vinculado), em relação ao pagamento e entrega de bens e serviços específicos e quaisquer 



outros termos, condições, representações ou garantias associadas a tais negociações, são 
exclusivamente entre você e tal terceiro. Você concorda que a Daily Burn não será responsável 
por qualquer perda, dano ou outras questões de qualquer tipo incorridas como resultado de 
tais negociações.  

16 Propriedade intelectual.  

Você reconhece que o Site e os Serviços da Daily Burn contêm software, gráficos, fotos, vídeos, 
know-how, ideias de produtos, comentários e outros materiais (coletivamente, "Conteúdo") 
protegidos por direitos autorais, patentes, marcas registradas, segredos comerciais ou outros 
direitos de propriedade, e que esses direitos são válidos e protegidos em todas as formas, mídia 
e tecnologias existentes agora ou no futuro desenvolvidas. Todo o conteúdo gerado pela Daily 
Burn e desenvolvido para a Daily Burn por seus parceiros e licenciados é protegido por direitos 
autorais individualmente e/ou como um trabalho coletivo sob as leis de direitos autorais dos 
Estados Unidos; além disso, a Daily Burn possui direitos autorais sobre a seleção, coordenação, 
arranjo e aprimoramento de todo o Conteúdo do Site da Daily Burn. Sujeito à sua conformidade 
com esse Acordo, e apenas enquanto você tiver permissão para acessar e usar os Serviços, você 
pode baixar uma cópia do aplicativo (mas nunca o Conteúdo) para qualquer computador ou 
dispositivo pessoal, apenas para uso doméstico não comercial, desde que você mantenha 
intactos todos os direitos autorais e outros avisos de propriedade, e esteja em conformidade 
com esse Acordo. A menos que especificado de outra forma, a modificação do Conteúdo ou o 
uso do Conteúdo para qualquer outra finalidade, incluindo o uso de qualquer Conteúdo em 
qualquer outro site ou ambiente de computador em rede, é estritamente proibido. 

O nome, logotipos e aplicativos e tecnologias afiliados à Daily Burn são de propriedade 
exclusiva da Daily Burn, Inc. Todas as outras marcas comerciais que aparecem nos Serviços são 
marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Nossos parceiros ou provedores de 
serviços também podem ter direitos de propriedade adicionais sobre o conteúdo que eles 
disponibilizam por meio dos Serviços. Os nomes comerciais, marcas comerciais e marcas de 
serviço de nossa propriedade, registrados ou não, não podem ser usados em conexão com 
qualquer produto ou serviço que não seja nosso, de qualquer maneira que possa causar 
confusão. Nada contido nos Serviços deve ser interpretado como concessão, por implicação, 
preclusão ou de outra forma, qualquer licença ou direito de usar qualquer um de nossos nomes 
comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço, sem nosso consentimento prévio expresso 
por escrito. 

A Daily Burn possui e retém todos os direitos de propriedade no Site e no Serviço, e em todo o 
conteúdo, marcas registradas, nomes comerciais, marcas de serviço e outros direitos de 
propriedade intelectual relacionados a eles. Você concorda em não copiar, modificar, 
transmitir, criar quaisquer trabalhos derivados de, fazer uso ou reproduzir de qualquer forma 
qualquer material protegido por direitos autorais, marcas registradas, nomes comerciais, 
marcas de serviço ou outra propriedade intelectual ou informações próprias acessíveis no Site 
ou por meio o Serviço, sem primeiro obter o consentimento prévio por escrito da Empresa ou, 
se tal propriedade não for propriedade da Empresa, o proprietário de tal propriedade 



intelectual ou direitos de propriedade. Você concorda em não remover, ocultar ou de outra 
forma alterar quaisquer avisos de propriedade que apareçam em qualquer conteúdo, incluindo 
direitos autorais, marcas registradas e outros avisos de propriedade intelectual.  

17 Política de direitos autorais/DMCA.  

A Daily Burn respeita a propriedade intelectual de terceiros e pedimos aos nossos usuários que 
façam o mesmo. Cada usuário é responsável por garantir que os materiais que eles enviam para 
o Site da Daily Burn não infringem nenhum direito autoral de terceiros. 

A Daily Burn removerá imediatamente os materiais do Site da Daily Burn de acordo com a Lei 
de Direitos Autorais do Milênio Digital ("DMCA") se for devidamente notificado de que os 
materiais infringem os direitos autorais de terceiros. Além disso, a Daily Burn pode, em 
circunstâncias apropriadas, encerrar as contas de infratores de direitos autorais reincidentes. 

Apresentação de uma notificação de DMCA para remover conteúdo protegido por direitos 
autorais para detentores de direitos autorais. Se você acredita que seu trabalho foi copiado de 
uma forma que constitui violação de direitos autorais, forneça-nos uma notificação por escrito 
contendo as seguintes informações: 1. Seu nome, endereço, número de telefone e endereço de 
e-mail (se houver). 2. Uma descrição do trabalho protegido por direitos autorais que você alega 
ter sido violado. 3. Uma descrição de onde no Site da Daily Burn o material que você alega estar 
infringindo pode ser encontrado, suficiente para a Daily Burn localizar o material (por exemplo, 
o URL). 4. Uma declaração de que você acredita de boa-fé que o uso da obra protegida por 
direitos autorais não foi autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela 
lei. 5. Uma declaração sua, SOB PENA DE PERJÚRIO, de que as informações em sua notificação 
são precisas e que você é o proprietário dos direitos autorais ou está autorizado a agir em 
nome do proprietário dos direitos autorais. 6. Sua assinatura eletrônica ou física. 

Você pode enviar essas informações por meio de: 1. E-mail: dmca@iacapps.com. 2. Off-line: 
Agente de direitos autorais da Daily Burn (consulte as informações de contato abaixo)  

Apresentação de uma contranotificação de DMCA para restaurar o conteúdo removido para 
usuários da Daily Burn. Se você acredita que o seu material foi removido por engano ou 
identificação incorreta, forneça à Daily Burn uma contranotificação por escrito contendo as 
seguintes informações: 1. Seu nome, endereço e número de telefone. 2. Uma descrição do 
material que foi removido e a localização no Site da Daily Burn (por exemplo, o URL) onde 
apareceu anteriormente. 3. Uma declaração, SOB PENA DE PERJÚRIO, de que você acredita de 
boa-fé que o material foi removido ou desabilitado como resultado de engano ou identificação 
incorreta. 4. Uma declaração de que você concorda com a jurisdição do Tribunal do Distrito 
Federal para o distrito judicial em que seu endereço está localizado, ou se seu endereço for fora 
dos Estados Unidos, qualquer distrito judicial em que a Daily Burn possa ser encontrada (o que 
inclui o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque), e que você 
aceitará a citação processual da pessoa que apresentou a notificação de DMCA original ou de 
um agente dessa pessoa. 5. Sua assinatura eletrônica ou física. 



Você pode enviar essas informações por meio de: 1. E-mail: dmca@iacapps.com 2. Off-line: 
Agente de direitos autorais da Daily Burn (consulte as informações de contato abaixo) 

Por favor, observe que enviaremos todas as contranotificações completas que recebermos à 
pessoa que enviou a notificação de DMCA original. Essa pessoa pode optar por abrir um 
processo contra você por violação de direitos autorais. Se não recebermos uma notificação de 
que uma ação judicial foi movida dentro de dez (10) dias úteis após fornecermos a notificação 
de sua contranotificação, restauraremos os materiais removidos. Até lá, seus materiais 
permanecerão removidos. 

Aviso. Ao apresentar uma notificação ou contranotificação de DMCA, certifique-se de ter 
cumprido todos os requisitos acima. Se solicitarmos informações adicionais necessárias para 
completar sua notificação ou contranotificação de DMCA, forneça essas informações 
imediatamente. Se você não cumprir todos esses requisitos, sua notificação ou 
contranotificação de DMCA pode não ser processada posteriormente. 

Além disso, certifique-se de que todas as informações fornecidas são precisas. SOB A SEÇÃO 
512(f) DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS DOS EUA, 17 U.S.C. § 512(f), QUALQUER PESSOA QUE 
INTENCIONALMENTE APRESENTAR DECLARAÇÃO FALSA DE QUE UM MATERIAL OU ATIVIDADE 
INFRINGE OU FOI REMOVIDO OU DESATIVADO POR ENGANO OU IDENTIFICAÇÃO INCORRETA 
PODE ESTAR SUJEITA À RESPONSABILIDADE. 

A Daily Burn pode divulgar quaisquer comunicações relacionadas a notificações de DMCA ou 
outras reclamações de propriedade intelectual com terceiros, incluindo os usuários que 
postaram o material supostamente infrator. 

Se você tiver dúvidas sobre os requisitos legais de uma notificação de DMCA, por favor, entre 
em contato com um advogado ou consulte a Seção 512(c)(3) da Lei de Direitos Autorais dos 
EUA, 17 U.S.C. § 512(c)(3), para obter mais informações. Se você tiver dúvidas sobre os 
requisitos legais de uma contranotificação de DMCA, por favor, entre em contato com um 
advogado ou consulte a Seção 512(g)(3) da Lei de Direitos Autorais dos EUA, 17 U.S.C. § 
512(g)(3), para mais informações. 

Agente de direitos autorais da Daily Burn. Você pode enviar uma notificação de DMCA, uma 
contranotificação de DMCA ou qualquer consulta sobre propriedade intelectual ao agente de 
direitos autorais da Daily Burn:  

330 West 34th Street, 5th Floor  

New York, New York 10001 

Attn: Legal Dept. - Copyright Agent  

dmca@iacapps.com  

mailto:dmca@iacapps.com
mailto:dmca@iacapps.com


18 Resolução de disputas on-line de residentes do EEE. 

Se residir na União Europeia, poderá encontrar informações sobre resolução de litígios on-line 
aqui: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Por 
favor, observe que nos reservamos o direito de não participar de formas alternativas de 
resolução de disputas. Para mais informação, por favor, contate: support@dailyburn.com.  

19 Segurança.  

O Site e Aplicativos da Daily Burn, como outras tecnologias de consumo, podem não ser 100% 
seguros. Ao aceitar esse EULA, você reconhece e aceita que o Serviço da Daily Burn e quaisquer 
informações que você baixar ou oferecer para compartilhar por meio do Serviço da Daily Burn 
podem estar expostos a acesso não autorizado, interceptação, corrupção, dano ou uso indevido 
e não podem ser considerados como 100% seguros. Você aceita toda a responsabilidade por 
tais riscos de segurança e quaisquer danos resultantes deles. Além disso, você é o único 
responsável por proteger seu dispositivo móvel contra acesso não autorizado, inclusive por 
meios como o uso de proteção por senha complexa e, para usuários de Android, habilitando a 
criptografia do dispositivo em suas configurações. Você concorda que a Daily Burn não será 
responsável por qualquer acesso não autorizado ao seu dispositivo móvel ou aos dados de 
aplicativos nele.  

20 Controles de exportação.  

O Serviço da Daily Burn e as informações e tecnologias subjacentes estão sujeitos às leis, 
restrições e regulamentações dos EUA e internacionais que podem reger a importação, 
exportação, download e uso dos Aplicativos. Você concorda em cumprir essas leis, restrições e 
regulamentos ao baixar ou usar os Aplicativos.  

21 Aviso aos usuários finais do governo dos EUA.  

Quaisquer Aplicativos instalados para ou em nome dos Estados Unidos da América, suas 
agências e/ou instrumentos ("Governo dos EUA") são fornecidos com Direitos Restritos como 
"Itens comerciais", conforme esses termos estão definidos no 48 C.F.R. §2.101, que consiste em 
"Software de computador comercial" e "Documentação de software de computador 
comercial", conforme tais termos são usados no 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, 
conforme aplicável. De acordo com o Regulamento de Aquisição Federal 12.212 (48 C.F.R. 
§12.212), o Governo dos Estados Unidos terá apenas os direitos especificados na licença aqui 
contidos. O Governo dos Estados Unidos não terá direito a (i) informações técnicas que 
normalmente não são fornecidas ao público ou a (ii) usar, modificar, reproduzir, lançar, 
executar, exibir ou divulgar software de computador comercial ou documentação de software 
de computador comercial, exceto como especificado aqui. O uso, duplicação ou divulgação pelo 
Governo dos Estados Unidos está sujeito às restrições estabelecidas no subparágrafo (c)(1)(ii) 
da cláusula dos Direitos em Dados Técnicos e Software de Computador no DFARS 252.227-7013 

mailto:support@dailyburn.com


ou subparágrafos (c)(1) e (2) do Software de Computador Comercial — Direitos Restritos no 48 
C.F.R. 52.227-19, conforme aplicável.  

22 Atribuições de código aberto.  

Atribuição de código aberto do HIIT  

Atribuição de código aberto do Yoga  

23 App Store da Apple. 

Ao acessar o Serviço da Daily Burn por meio de um dispositivo fabricado pela Apple, Inc. 
("Apple"), você especificamente reconhece e concorda que:  

o Esse EULA é entre a Daily Burn e você; a Apple não faz parte desse EULA. 
o A licença concedida a você aqui é limitada a um direito pessoal, limitado, não exclusivo e 
intransferível de instalar os aplicativos móveis no(s) dispositivo(s) da Apple autorizado(s) pela 
Apple que você possui ou controla para uso pessoal e não comercial, sujeito às Regras de Uso 
estabelecidas nos Termos de Serviço da App Store da Apple.  
o A Apple não é responsável pelos aplicativos móveis ou pelo conteúdo deles e não tem 
nenhuma obrigação de fornecer quaisquer serviços de manutenção ou suporte com relação aos 
aplicativos móveis. 
o No caso de qualquer falha de qualquer aplicativo móvel em conformidade com qualquer 
garantia aplicável, você pode notificar a Apple, e a Apple reembolsará o preço de compra do 
Aplicativo, se houver, para você. Até o limite máximo permitido pela lei aplicável, a Apple não 
terá nenhuma outra obrigação de garantia com relação a qualquer Aplicativo.  
o A Apple não é responsável por resolver quaisquer reclamações feitas por você ou por 
terceiros em relação a qualquer Aplicativo ou sua posse ou uso de um Aplicativo, incluindo, sem 
limitação, (a) reivindicações de responsabilidade do produto; (b) qualquer reclamação de que 
um Aplicativo não está em conformidade com qualquer requisito legal ou regulatório aplicável; 
e (c) reivindicações decorrentes de proteção ao consumidor ou legislação semelhante. No caso 
de terceiros alegarem que um Aplicativo ou sua posse e uso de um Aplicativo infringem os 
direitos de propriedade intelectual de tais terceiros, a Apple não é responsável pela 
investigação, defesa, resolução ou cancelamento de tal reclamação de violação de propriedade 
intelectual.  
o Você declara e garante que (a) você não está localizado em um país que está sujeito a um 
embargo do Governo dos Estados Unidos ou que foi designado pelo Governo dos Estados 
Unidos como um país de "apoio ao terrorismo"; e (b) você não está listado em nenhuma lista 
do Governo dos EUA de partes proibidas ou restritas. A Apple e suas subsidiárias são terceiros 
beneficiários desse EULA e, mediante a sua aceitação dos termos e condições desse EULA, a 
Apple terá o direito (e será considerada como tendo aceitado o direito) de fazer cumprir esse 
EULA contra você como um terceiro beneficiário acerca deste.  

https://oss.dailyburn.com/hiit/index.html
https://oss.dailyburn.com/yoga/index.html


o A Daily Burn autoriza expressamente o uso dos Aplicativos Móveis por vários usuários por 
meio do Compartilhamento Familiar ou qualquer funcionalidade semelhante fornecida pela 
Apple.  

24 Arbitragem e legislação aplicável.  

O meio exclusivo de resolver qualquer disputa ou reclamação decorrente ou relacionada a esse 
Acordo (incluindo qualquer violação alegada), ao Serviço ou ao Site será a ARBITRAGEM 
VINCULANTE administrada pela American Arbitration Association. A única exceção à 
exclusividade da arbitragem é que você tem o direito de mover uma ação individual contra a 
Daily Burn em um tribunal de pequenas causas de jurisdição competente. Mas se você escolher 
arbitragem ou tribunal de pequenas causas, você não poderá, sob nenhuma circunstância, 
iniciar ou manter contra a Daily Burn ou suas afiliadas qualquer ação coletiva, arbitragem 
coletiva ou outra ação ou processo representativo. 

Ao usar o Site ou o Serviço de qualquer maneira, você concorda com o acordo de arbitragem 
acima. Ao fazer isso, VOCÊ DESISTE DO DIREITO DE IR AO TRIBUNAL para fazer valer ou 
defender quaisquer reivindicações entre você e a Daily Burn ou suas afiliadas (exceto para 
questões que possam ser levadas a um tribunal de pequenas causas). VOCÊ TAMBÉM DESISTE 
DO DIREITO DE PARTICIPAR DE UMA AÇÃO COLETIVA OU OUTROS PROCESSOS COLETIVOS. Seus 
direitos serão determinados por um ÁRBITRO NEUTRO, NÃO UM JUIZ OU JÚRI. Você tem direito 
a uma audiência justa perante o árbitro. O árbitro pode conceder qualquer ajuda que um 
tribunal concede, mas você deve observar que os procedimentos de arbitragem são geralmente 
mais simples e agilizados do que os julgamentos e outros procedimentos judiciais. As decisões 
do árbitro são executáveis em tribunal e podem ser anuladas por um tribunal apenas por razões 
muito limitadas. 

Qualquer procedimento para fazer cumprir esse acordo de arbitragem, incluindo qualquer 
procedimento para confirmar, modificar ou anular uma sentença arbitral, pode ser iniciado em 
qualquer tribunal de jurisdição competente. No caso de esse acordo de arbitragem ser por 
qualquer motivo considerado inexequível, qualquer litígio contra a Daily Burn (exceto para 
ações judiciais de pequenas causas) pode ser iniciado apenas nos tribunais federais ou 
estaduais localizados no Condado de Nova Iorque, Nova Iorque. Você consente 
irrevogavelmente com a jurisdição desses tribunais para tais fins e renuncia irrevogavelmente a 
qualquer direito a um julgamento por júri. 

Esse Acordo e qualquer disputa entre você e a Daily Burn serão regidos pelas leis do estado de 
Nova Iorque, sem consideração aos princípios de conflitos de lei, desde que esse acordo de 
arbitragem seja regido pela Lei de Arbitragem Federal.  



25 Disposições gerais.  

INTERPRETAÇÃO; SEPARAÇÃO; RENÚNCIA; SOLUÇÕES: os títulos são apenas para conveniência 
e não devem ser usados para interpretar os termos desse Acordo. Se qualquer termo desse 
Acordo for considerado inválido ou inexequível por qualquer tribunal de jurisdição competente, 
esse termo será removido desse Acordo. Nenhuma falha ou atraso por parte da Daily Burn no 
exercício de qualquer direito aqui estabelecido isentará de qualquer exercício posterior desse 
direito. Os direitos e recursos da Daily Burn aqui descritos são cumulativos e não exclusivos. 

SUCESSORES; ATRIBUIÇÃO; SEM TERCEIROS BENEFICIÁRIOS: esse Acordo é vinculativo e 
reverterá em benefício de ambas as partes e seus respectivos sucessores, herdeiros, 
executores, administradores, representantes pessoais e cessionários permitidos. Você não 
pode atribuir esse Acordo sem o consentimento prévio por escrito da Daily Burn. Nenhum 
terceiro deve ter quaisquer direitos aqui descritos. 

AVISOS: você concorda em receber todos os comunicados, incluindo avisos, acordos, 
divulgações ou outras informações da Daily Burn eletronicamente. A Daily Burn pode fornecer 
todos esses comunicados por e-mail ou publicando-os no Serviço da Daily Burn. Para consultas 
relacionadas ao suporte, você pode enviar um e-mail para support@dailyburn.com ou para o 
seguinte endereço:  

Daily Burn, Inc. 

330 West 34th Street, 5th Floor 

New York, New York 10001 

Attention: Legal Department 

 

Nada aqui deve limitar o direito da Daily Burn de se opor a intimações, reivindicações ou outras 

demandas.  

MODIFICAÇÃO: esse Acordo não pode ser modificado, exceto por um EULA revisado e 
publicado pela Daily Burn no Site da Daily Burn ou uma emenda por escrito assinada por um 
representante autorizado da Daily Burn. Um EULA revisado entrará em vigor na data em que for 
publicado no Serviço da Daily Burn. 

ACORDO COMPLETO: esse Acordo incorpora os seguintes documentos por referência: Política 
de Privacidade. Esse Acordo constitui o entendimento completo entre a Daily Burn e você com 
relação ao assunto aqui tratado e substitui todos os acordos e entendimentos anteriores 
relacionados ao mesmo.  

mailto:support@dailyburn.com
https://public.dailyburn.com/local/db_pp_pt.pdf
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