
 

TERMOS E CONDIÇÕES  

Efetivo: [março de 2022] 

LEIA COM ATENÇÃO 

Estes Termos e Condições (“Termos” ou “Contrato”) se aplicam ao uso do aplicativo móvel 

ReceiptRocket™, site ou outros serviços voltados para o consumidor, conforme modificado de 

tempos em tempos (coletivamente conhecidos como “ReceiptRocket”, o “Aplicativo” ou o 

"Serviço") que são fornecidos a você ("você" ou um "Membro do Painel") por AC Nielsen do 

Brasil LTDA. e/ou uma ou mais empresas do grupo NielsenIQ (coletivamente, "NielsenIQ", 

também referido nestes Termos como “nós”, “nos” ou “nosso”). Os Termos representam um 

acordo legal entre Você e a NielsenIQ. Você aceita e concorda com os Termos 

confirmando a aceitação dos Termos e baixando, acessando ou usando o 

ReceiptRocket. Se você não concordar com os Termos, não poderá usar o 

ReceiptRocket. 

1. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

1.1 Termos; Aviso de Privacidade. Você deve concordar com estes Termos e os termos do 

Aviso de Privacidade do ReceiptRocket (o Aviso de Privacidade") para participar do 

ReceiptRocket. Você também deve concluir o processo de registro do ReceiptRocket e se 

tornar um membro registrado do painel. Você é responsável por garantir que você e os outros 

membros da família que você representa que usam o Serviço por meio de dispositivos que 

você possui ou está autorizado a usar estejam cientes dos Termos e do Aviso de Privacidade e 

que concordam e cumprem os Termos e Notificação de privacidade." 

1.2 Idade e Residência; Outro. Para se registrar e usar o ReceiptRocket, você deve ter (e, ao 

se registrar, está confirmando que tem) (a) pelo menos 18 anos de idade ou mais; e (b) um 

residente permanente do Brasil. Além disso, a participação no ReceiptRocket não está aberta a 

funcionários de nenhuma das empresas ou afiliadas do grupo de empresas NielsenIQ ou de 

quaisquer empresas de pesquisa de mercado ou membros da família imediata (ou seja, pais, 

filhos, irmãos e/ou cônjuge), independentemente de onde residem) ou domicílio de cada uma 

dessas empresas. Se você não atender a esses requisitos de idade mínima e aos requisitos de 

residência permanente e outros requisitos de qualificação declarados, não poderá usar o 

ReceiptRocket nem aceitar os Termos. 



1.3 Alterações nos Termos ou no Aviso de Privacidade. Estes Termos e o Aviso de Privacidade 

estão sujeitos a alterações a qualquer momento. Encorajamos você a verificar os Termos e o 

Aviso de Privacidade atualizados sempre que usar o Serviço. Quaisquer alterações nos Termos 

e/ou Privacidade será feito pela publicação da versão atualizada e alteração da “Data de 

Vigência” no topo da versão atualizada aplicável e tais Termos e/ou Aviso de Privacidade 

modificados ou alterados entrarão em vigor para você e seu uso continuado do ReceiptRocket 

a partir dessa revisão constituirá sua aceitação de tais alterações nos Termos ou, se aplicável, 

poderá ser solicitado que você confirme a aceitação para continuar usando os Serviços 

1.4 Alterações nos Serviços; Terminação. A NielsenIQ pode suspender ou encerrar sua 

participação no ReceiptRocket e/ou acesso ao Serviço a qualquer momento e por qualquer 

motivo, a nosso exclusivo critério, incluindo, sem limitação, o não cumprimento dos requisitos 

de atividade de participação e/ou violação destes Termos. Também nos reservamos o direito 

de encerrar, retirar ou modificar os Serviços a qualquer momento. Podemos notificá-lo sobre 

qualquer alteração material no Serviço, nestes Termos ou no Aviso de Privacidade por meio de 

um dos métodos de notificação descritos na Seção 3.5 abaixo. Seu uso continuado dos 

Serviços constituirá sua aceitação de tais alterações ou, se aplicável, poderá ser solicitado que 

você confirme a aceitação para continuar a usar os Serviços. Você pode encerrar sua 

participação no ReceiptRocket a qualquer momento, cancelando sua inscrição como membro 

do painel ou conforme especificado pela NielsenIQ. A rescisão de sua participação não 

resultará na cessação imediata da extração de dados de seu e-mail e conta(s) de varejista até 

que você seja removido do painel após um período de tempo especificado, conforme descrito 

no Aviso de privacidade. Após o término de sua participação, a NielsenIQ pode continuar a 

armazenar e usar as informações coletadas por meio do Aplicativo de acordo com os termos do 

Aviso de Privacidade. Se sua participação for encerrada por qualquer motivo, exceto por 

quaisquer direitos de resgate de recompensa que possam ser aplicados de acordo com a 

política de recompensa aplicável da ReceiptRocket, você reconhece que será impedido de usar 

o Serviço, incluindo acessar ou visualizar suas informações de recebimento, e a NielsenIQ não 

se responsabiliza por encaminhar, recuperar ou devolver qualquer informação de recebimento 

2. REGISTRO. 

2.1 Conta de usuário. Sua participação no ReceiptRocket exige que você baixe e instale o 

ReceiptRocket App em determinados dispositivos compatíveis e de determinadas lojas de 

aplicativos móveis compatíveis ou outras plataformas de distribuição digital, como a App Store 

(para dispositivos iOS) e Google Play (para dispositivos Android). Para usar o ReceiptRocket, 



você deve criar uma conta e se tornar um membro registrado do painel. Você concorda que 

deve ser o proprietário ou usuário autorizado de qualquer dispositivo utilizado para baixar o 

ReceiptRocket e que seu registro usará apenas um endereço de e-mail real de sua titularidade 

e operado por você e que você está autorizado a usar para esses fins. Você só pode ter uma 

conta para o Serviço e não pode usar o ReceiptRocket por meio de uma conta de terceiros que 

não seja membro de sua família. Você é responsável por quaisquer cobranças de acesso à 

internet ou a dados que você possa incorrer ao usar seu dispositivo para acessar o Serviço 

(como cobranças de seu provedor de serviços de internet e/ou acesso sem fio). Você é o único 

responsável por seu próprio registro e uso do Serviço em sua conta. Sua conta é intransferível 

e não deve ser compartilhada com outras pessoas. Você manterá suas informações de conta e 

login e senha confidenciais e restringirá o acesso a outras pessoas. Você concorda em nos 

notificar imediatamente sobre qualquer uso não autorizado de seus detalhes de login ou conta. 

Temos o direito de desativar qualquer nome de usuário ou senha ou acesso à sua conta a 

qualquer momento, a nosso exclusivo critério, por qualquer ou nenhum motivo, incluindo, se em 

nossa opinião, você não cumpriu qualquer disposição destes Termos. 

2.2 Informações Adicionais de Registro. Você será solicitado a fornecer certos detalhes de 

registro e outras informações, incluindo identificação e detalhes de contato e informações 

demográficas (como sexo, idade, raça). O Aviso de Privacidade regerá nossa coleta, 

armazenamento, uso e compartilhamento de suas informações pessoais. É uma condição de 

sua participação e uso do Serviço que todas as informações fornecidas por meio do Serviço 

estejam corretas, atualizadas e completas. Você concorda em usar o Serviço apenas para fins 

de participação na ReceiptRocket e de acordo com estes Termos, o Aviso de Privacidade e a 

lei aplicável 

2.3 Podemos recusar seu registro e restringir o acesso ao Serviço com base no fato de seu 

perfil atender a determinados requisitos demográficos, como sexo e idade, com o objetivo de 

melhorar a representação em nosso painel de consumidores e, nesse caso, podemos notificar 

qualquer um desses registrantes por e-mail, telefone ou outro método apropriado se e quando 

eles se tornarem elegíveis para registro. Podemos recusar o registro de qualquer pessoa por 

qualquer motivo legal ou sem motivo, a nosso exclusivo critério. 

2.4 Confidencialidade da participação dos membros do painel. Consulte nosso Aviso de 

privacidade sobre como usamos seus dados e outros dados dos membros do painel para 

desenvolver produtos e serviços de pesquisa de mercado. Para garantir a precisão estatística 

dos dados e serviços da NielsenIQ, um requisito de sua participação no ReceiptRocket é que, 



exceto na medida expressamente permitida pela NielsenIQ, você concorda em não divulgar 

sua participação a qualquer pessoa diretamente envolvida na fabricação, marketing ou venda 

de bens de consumo embalados; ou revelar de qualquer forma (seja em mídias sociais, salas 

de bate-papo ou outros fóruns públicos ou mídias) que você é membro atual ou participou 

anteriormente do ReceiptRocket (ou qualquer outro painel de consumidores da NielsenIQ). 

3. USO DO SERVIÇO DE RECEPÇÃO.  

3.1 ReceiptRocket é um aplicativo móvel que permite que os membros do consumidor 

compartilhem recibos de compras e informações de compras relacionadas e ganhem 

recompensas pela participação. A NielsenIQ usa as informações do painel do comprador em 

sua pesquisa de mercado e serviços de informações para fornecer dados para entender melhor 

os hábitos e tendências de compra dos compradores e informar o desenvolvimento de produtos 

e decisões de marketing. O aplicativo ReceiptRocket permitirá que você capture e envie 

imagens digitais de recibos que você ou membros de sua família recebem pela compra de 

determinados bens e serviços, bem como fornecer outras informações de sua experiência ao ir 

às compras. Se a funcionalidade do ReceiptRocket estiver disponível em seu país de 

residência e você tiver optado pela coleta automática de e-mail ou outra coleta de contas on-

line (por exemplo, contas em varejistas), podemos obter suas informações de recibo 

automaticamente e diretamente de seu e-mail ou conta(s) de varejista(s) on-line. Caso o 

ReceiptRocket em seu país de residência inclui a funcionalidade de coleta automática de e-mail 

e/ou conta de varejista on-line e o Aplicativo exija que você opte por tal coleta automática de e-

mail e/ou conta de varejista on-line para participar dos Serviços (incluindo o programa de 

recompensas do ReceiptRocket ), seu acordo em aceitar e fornecer as credenciais de e-mail 

e/ou conta de varejista on-line necessárias, conforme exigido pelo Aplicativo, é obrigatório para 

que você use e continue a usar os Serviços e participe do programa de recompensas. Você 

concede à NielsenIQ o direito e a licença perpétuos para que utilize as informações derivadas 

dos recibos e outras informações de experiência de compras enviadas ou coletadas por meio 

do Serviço para qualquer finalidade relacionada aos negócios da NielsenIQ e nossas 

afiliadas,de acordo com o Aviso de Privacidade. 

3.2 De tempos em tempos, também podemos apresentar pesquisas dentro do próprio 

ReceiptRocket App ou enviar e-mails contendo links para pesquisas nas quais você poderá ser 

solicitado a participar (e a conclusão de certas pesquisas pode ser necessária para que você 

continue usando os Serviços e participando do programa de recompensas). O Aviso de 



Privacidade rege nossa coleta, armazenamento, uso e compartilhamento de suas informações 

pessoais em relação a essas atividades. 

3.3 Você concorda em seguir todas as instruções fornecidas pela NielsenIQ para instalação e 

uso do aplicativo e do serviço ReceiptRocket. Você não deve se envolver em nenhuma 

atividade que, a nosso exclusivo critério, possa interromper, prejudicar, sobrecarregar ou 

interferir no desempenho ou operação do Aplicativo ReceiptRocket e do Serviço geral por 

qualquer usuário, ou servidores ou redes conectadas ao Aplicativo, nem tentará obter acesso 

não autorizado a qualquer parte do Serviço. Consulte a Seção 5 destes Termos para 

verificação de demais restrições adicionais de uso. Nós podemos baixar ou instalar 

automaticamente atualizações do ReceiptRocket de tempos em tempos; mediante solicitação, 

você concorda em consentir com tais atualizações assim que possível. 

3.4 As imagens de recibo enviadas para o Aplicativo do ReceiptRocket ou coletadas de outra 

forma através do Serviço devem incluir de forma legível determinada atividade de transação de 

compra descrita no Aplicativo, incluindo o nome da loja, todos os itens individuais comprados e 

seus respectivos preços, o valor total pago e a data e hora da compra, todos os quais precisam 

estar claramente visíveis e o recibo não deve ter mais de sete dias. O mesmo recibo não pode 

ser carregado mais de uma vez. Você só pode enviar recibos reais e não modificados para 

transações de compras das quais você fez parte. Outros requisitos de recibos de compras e 

informações de experiência de compra podem ser especificados no aplicativo 

3.5 O ReceiptRocket enviará a você, e você concorda em receber, notificações e 

comunicações relacionadas à sua participação no ReceiptRocket (incluindo pesquisas e 

informações de recompensas, bem como notificações de conta e alterações no Serviço) dentro 

do próprio aplicativo (via push, pop-up e outras comunicações no aplicativo), por e-mail, 

telefone ou por qualquer outro método apropriado. Também podemos fornecer, e você 

concorda em receber, outras informações sobre nossos negócios, que podem incluir outros 

aplicativos, serviços e eventos da NielsenIQ, bem como outras informações que possam ser de 

seu interesse em relação à nossa empresa 

4. RECOMPENSAS DE RECIBO; RESGATE  

Os resgates de recompensas devem ser feitos no aplicativo ReceiptRocket. Você ganhará 

recompensas por sua participação no ReceiptRocket, incluindo o envio de certos recibos 

válidos e outras informações da viagem de compras, na forma de pontos, chances, rodadas ou 

outras recompensas, conforme descrito no ReceiptRocket App e/ou outra notificação sobre as 



regras do programa de recompensas que podem ser postados de tempos em tempos. Os 

recibos estão sujeitos a validação. Ao participar do ReceiptRocket, você concorda em cumprir 

os requisitos e regras de recompensa aplicáveis. Reservamo-nos o direito de alterar os 

requisitos de recompensa e opções de resgate e/ou modificar ou descontinuar uma 

recompensa específica. Podemos entrar em contato com você para lembrá-lo dos Termos, 

recusar a validação de certos recibos e/ou suspender ou encerrar sua conta da ReceiptRocket 

se percebermos ou suspeitarmos de atividade fraudulenta (como recibos históricos, envios de 

recibos duplicados, recibos modificados ou alterados, recibos borrados que não são legíveis 

pelo nosso Serviço e/ou viagens de compras ou envios de recibos que não parecem ser o 

resultado direto de sua atividade de compras ou de sua família). Você é responsável por 

quaisquer impostos associados aos resgates de recompensas, se não estiver previsto em lei 

5. LICENÇA PARA USAR O SERVIÇO; RESTRIÇÕES DE USO. 

5.1 Sujeito a estes Termos, a NielsenIQ concede a você uma licença limitada, pessoal, não 

exclusiva, intransferível e revogável para usar o Serviço exclusivamente para seus fins 

pessoais, individuais e não comerciais relacionados ao armazenamento e visualização de 

recibos e informações de experiência de compras relacionadas às suas compras que são 

enviadas ou coletadas por meio do Serviço e, de outra forma, permitindo sua participação 

adequada no ReceiptRocket. Todos os direitos não concedidos expressamente pela NielsenIQ 

são mantidos. Após o encerramento de sua conta ou do Serviço, a licença de uso do Serviço 

será encerrada. O Serviço destina-se ao uso no Brasil e nos reservamos o direito de restringir o 

acesso de locais fora do Brasil. 

5.2 A NielsenIQ terá a propriedade única e exclusiva de todos os direitos, títulos e interesses 

em e para o ReceiptRocket. Todas as informações, materiais, texto, imagens, gráficos, 

interfaces visuais, sons, software, logotipos, conteúdo e outros componentes deste Serviço (os 

"Materiais") são de propriedade da NielsenIQ (ou de seus licenciadores terceirizados) e são 

protegidos por direitos autorais, marcas registradas e outros direitos ou leis de propriedade 

intelectual dos Estados Unidos e internacionais. Os Materiais, incluindo qualquer software 

incorporado no Serviço, podem ser acessados, visualizados e usados por você somente na 

medida necessária para você usar o Serviço para os fins licenciados. Os materiais deste 

Serviço não podem ser copiados, sublicenciados, distribuídos, divulgados, republicados, 

carregados, postados, vinculados, copiados, moldados, transferidos, modificados, adaptados, 

descompilados, submetidos a engenharia reversa, desmontados, transmitidos, fundidos ou 

explorados de qualquer forma, no todo ou em parte, exceto na medida expressamente 



permitida por estes Termos. Você não pode criar um trabalho derivado do Serviço. Direitos 

autorais, marcas registradas ou outros avisos de propriedade colocados nos Materiais ou 

Serviço não podem ser excluídos, alterados ou obscurecidos. O nome ReceiptRocket e todos 

os logotipos, marcas registradas e marcas de serviço exibidos neste Serviço pertencem à 

NielsenIQ ou suas afiliadas ou licenciantes terceiros e não podem ser usados por você sem 

nosso consentimento prévio por escrito. NIELSEN e NIELSENIQ são marcas registradas da 

The Nielsen Company (US), LLC nos Estados Unidos da América e em outros países sob 

licença para uso da NielsenIQ. 

5.3 Você concorda em ser o único responsável por seu uso do Serviço, incluindo todas as suas 

transmissões e envios para dentro e fora do Serviço e o conteúdo das informações enviadas. 

Você não pode usar o Serviço para qualquer finalidade que seja ilegal ou proibida por estes 

Termos. Você concorda em cumprir todas as leis e regulamentos locais e internacionais 

aplicáveis, incluindo, sem limitação, leis de propriedade intelectual e leis e regulamentos de 

exportação. As informações apresentadas no ou por meio do Serviço (incluindo informações 

relacionadas ao armazenamento e visualização de seus recibos enviados ou coletadas através 

do Serviço) são disponibilizadas apenas para fins de informação geral e não garantimos a 

exatidão, integridade ou utilidade dessas informações. Nós não damos qualquer garantia ou 

assumimos qualquer tipo de responsabilidade decorrente de qualquer uso ou confiabilidade 

depositada por você ou qualquer terceiros quanto a quaisquer informações apresentadas por 

meio do Serviço. 

6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O APLICATIVO, O SERVIÇO E OS MATERIAIS DA RECEIPTROCKET (INCLUINDO 

QUALQUER SOFTWARE DE TERCEIROS, APLICATIVOS OU MATERIAIS 

DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DO SERVIÇO) SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E 

"CONFORME DISPONÍVEIS", E SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU 

IMPLÍCITAS. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA DE ACORDO COM A LEI APLICÁVEL. A 

NIELSENIQ E SUAS AFILIADAS E SEUS LICENCIADORES, PRESTADORES DE 

SERVIÇOSFORNECEDORES E AGENTES ISENTAM-SE DE TODAS AS GARANTIAS, 

EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE 

COMERCIALIZAÇÃO, NÃO VIOLAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. POR 

EXEMPLO, A NIELSENIQ NÃO GARANTE QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS NO SERVIÇO 

SERÃO ININTERRUPTAS OU LIVRES DE ERROS OU QUE O SERVIÇO ESTEJA LIVRE DE 

VÍRUS OU OUTRO MATERIAL TECNOLOGICAMENTE PREJUDICIAL OU QUE O USO OU 



RESULTADOS DO USO DOS SERVIÇOS SERÃO PRECISOS, COMPLETO OU CONFIÁVEL. 

VOCÊ CONCORDA QUE SUA PARTICIPAÇÃO E USO DO SERVIÇO É POR SUA CONTA E 

RISCO. A EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ, NA MEDIDA EM QUE A LEI 

APLICÁVEL NÃO PERMITIR A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU OUTRA 

EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE GARANTIAS 

7. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NIELSENIQ NEM 

QUALQUER DE SUAS AFILIADAS, NEM QUALQUER DE SEUS OU SEUS DIRETORES, 

ACIONISTAS, DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, LICENCIADORES, FORNECEDORES, 

FORNECEDORES OU AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS, SOB QUALQUER TEORIA DO 

DIREITO, POR QUALQUER DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, 

CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU DANOS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS 

DECORRENTES DE SEU USO, OU INCAPACIDADE DE USO, DO APLICATIVO OU 

SERVIÇO DE RECEIPTROCKET, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS OU LESÕES A 

SEUS DISPOSITIVOS, COMPUTADOR, PERDA OU CORRUPÇÃO DE DADOS (INCLUINDO, 

SEM LIMITAÇÃO, SUAS INFORMAÇÕES DE RECIBO ENVIADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO), 

VIOLAÇÕES DE SEGURANÇA OU OUTROS DANOS QUE RESULTEM DO ACESSO OU 

USO DO SERVIÇO, DANOS OU LESÕES DEVIDO A QUALQUER FALHA DE 

DESEMPENHO, ERROS, INTERRUPÇÃO OU INCAPACIDADE DE USO OU RESTRIÇÕES 

DE USO DO SERVIÇO, OU O ENCERRAMENTO DE SUA CONTA OU DO SERVIÇO, 

MESMO QUE HOUVER NEGLIGÊNCIA OU MESMO QUE PREVISÍVEL. A LIMITAÇÃO OU 

EXCLUSÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ NA MEDIDA EM QUE A LEI 

APLICÁVEL NÃO PERMITIR A LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

CERTOS DANOS. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RESPONSABILIDADE TOTAL DA 

NIELSENIQ PARA COM VOCÊ POR TODAS AS PERDAS, DANOS E CAUSAS DE AÇÃO 

(EM CONTRATO, ILÍCITO INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRA 

FORMA) RELACIONADOS A ESTES TERMOS OU DECORRENTES DE SEU USO DO 

SERVIÇO EXCEDERÁ UM CRÉDITO PARA O QUANTIAS, SE HOUVER, QUE PODEM SER 

DEVIDAS A VOCÊ POR PRÊMIOS DEVIDAMENTE RESGATADOS DE ACORDO COM 

ESTES TERMOS. 

8. INDENIZAÇÃO 



Você concorda em defender, indenizar e manter a NielsenIQ e suas afiliadas e seus 

respectivos executivos, diretores, funcionários, contratados, agentes, licenciadores e 

fornecedores de e contra quaisquer reivindicações, responsabilidades, danos, julgamentos, 

prêmios, perdas, custos, despesas ou taxas (incluindo honorários advocatícios razoáveis) 

decorrentes de qualquer forma da violação destes Termos ou do uso do Serviço ou do término 

do uso do Serviço. 

9. FEEDBACK; SUBMISSÕES 

Todas as observações, opiniões, sugestões, ideias, conceitos, gráficos ou outras informações 

ou materiais que você enviar, transmitir ou comunicar a nós por meio do ReceiptRocket ou em 

relação ao Serviço (coletivamente, o "Envio") se tornarão exclusiva propriedade da NielsenIQ e 

não serão sujeitos a uma obrigação de confidencialidade, atribuição ou qualquer outra forma de 

direitos e poderão ser usados pela NielsenIQ a seu único e exclusivo critério, sem 

responsabilidade, concessão de direitos ou qualquer outro tipo de compensação sendo devida 

ou outorgada para você a qualquer título. 

10. PRODUTOS, SERVIÇOS OU SITES DE TERCEIROS 

A NielsenIQ não endossa a compra ou uso de qualquer produto ou serviço que você possa 

escolher para resgatar recompensas por meio do Serviço e não tem controle ou 

responsabilidade por qualquer aspecto de tais produtos ou serviços, incluindo, sem limitação, 

sua existência, entrega, qualidade, ou segurança. O Serviço pode conter links para sites de 

terceiros. Os sites vinculados não estão sob nosso controle e não somos responsáveis pelo 

conteúdo de nenhum site vinculado. Um link não implica o endosso, patrocínio ou afiliação da 

NielsenIQ ao site vinculado. 

11. LIGAÇÃO AO SERVIÇO 

Como este Serviço é um Serviço fechado disponível e aberto apenas para membros do painel 

do ReceiptRocket, além de estar protegido por direitos autorais, marcas registradas e outros 

direitos e leis de propriedade, você não pode postar qualquer link para o Serviço sem o 

consentimento prévio e expresso por escrito de Nielsen IQ. Caso a vinculação seja 

expressamente autorizada por escrito, você concorda com os seguintes termos adicionais: (a) 

Você pode vincular à página inicial do Serviço, desde que o faça de maneira justa e legal e não 

prejudique nossa reputação ou dela se aproveite, mas você não deve estabelecer o link de 

forma que sugira qualquer forma de associação, aprovação ou endosso de nossa parte quando 

expressamente não exista; (b) Você não deve estabelecer um link de qualquer serviço ou site 



que não seja de sua propriedade; (c) O Serviço não deve ser incorporado em nenhum outro 

site, nem você pode criar um link para qualquer parte do Serviço que não seja a página inicial; 

e (d) Você concorda em cooperar conosco para fazer com que qualquer incorporação ou link, 

mesmo autorizado, cesse imediatamente, e nos reservamos o direito de retirar a permissão de 

link sem aviso prévio. 

12. DIVERSOS 

Estes Termos e qualquer disputa entre as partes serão regidos e interpretados de acordo com 

as leis brasileiras, sem prejuízo de quaisquer princípios de conflitos de lei. Se qualquer parte 

destes Termos for declarada ilegal, inválida ou inexequível pela jurisdição legal apropriada, 

essa parte será considerada separável e não afetará a validade e exequibilidade de quaisquer 

disposições restantes, refletindo a intenção das partes na maior extensão permitida por lei. 

Nenhum atraso ou falha em agir por nós no exercício de qualquer um de nossos direitos sob 

estes Termos prejudicará tal direito ou será considerado como renúncia a tais direitos. Estes 

Termos (e o Aviso de Privacidade) constituem o acordo legal completo entre você e a 

NielsenIQ que rege a participação no ReceiptRocket e substituem todos os acordos ou 

entendimentos anteriores em relação ao ReceiptRocket. Você não pode ceder ou transferir 

qualquer direito ou obrigação a terceiros. Estes Termos não conferem quaisquer direitos a 

terceiros beneficiários, a menos que expressamente estabelecido de outra forma neste 

documento. 


