Termos e Condições
#DesafioNutriçãoEmFamília
1.1. A DANONE LTDA., empresa com sede na Avenida Paulista, nº 2.300, 21º
andar, conjunto 213, Bairro Cerqueira César, CEP: 01.310-300, São Paulo - SP,
inscrita no CNPJ/MF sob 23.643.315/0115-10 (a seguir “DANONE”) divulgará uma
Ação no Instagram convidando os usuários a compartilhar vídeos de momentos
alegres e felizes entre você, seus amigos e sua família, por meio da publicação de
posts
contendo
vídeos,
com
a
utilização
da
hashtag
#DesafioNutriçãoEmFamília.
1.2. Todos os usuários que participarem, poderão ter os seus posts publicados
no perfil da DANONE no Instagram (@danonenutricia) e/ou adicionados na home
do site www.promocaonutricaoemfamilia.com.br, desde que observadas as regras
previstas nestes Termos e Condições e observada a capacidade de moderação dos
posts e o limite de capacidade do referido site.
1.2.1.
Os posts que estiverem em desacordo com as legislações
aplicáveis, principalmente aqueles ligados a produtos destinados às
crianças, não serão considerados para participação nesta Ação. A DANONE
não é responsável pelos conteúdos postados por seus consumidores, que
violem tais dispositivos.
1.2.2.
Não serão considerados para fins de participação nessa Ação,
os vídeos que apresentarem imagens de lactentes e/ou crianças que não
estejam condizentes com a faixa etária dos produtos participantes.
1.3. A Ação será realizada entre 05 de fevereiro de 2021 e 01 de abril de 2021
(“Período de Realização”), apenas via Instagram, para todos os interessados que
tiverem interesse em participar.
1.4. Para participar o interessado deverá: (i) acessar a sua própria conta no
aplicativo Instagram; (ii) postar um conteúdo no feed do Instagram, de sua
autoria, ou com a devida licença para tal divulgação e utilização pela DANONE,
respeitando
a
temática
da
Ação;
(iii)
utilizar
a
hashtag
“#DesafioNutricaoEmFamilia”; (iv) certificar-se de que seu perfil no instagram está
em modo público (desbloqueado).
1.4.1. Conteúdos postados com a hashtag, mas sem que o perfil esteja público,
não serão identificados pela DANONE.
1.4.2. Para que DANONE possa identificar os posts é necessária inclusão correta da
hashtag, respeitando, inclusive, a variação de letras maiúsculas e minúsculas
(#DesafioNutriçãoEmFamília). A DANONE, como mera liberalidade, poderá aceitar
eventuais variações na hashtag, não se responsabilizando, entretanto, por posts
não identificados pela utilização de hashtag contrária à aqui estabelecida.

1.4.3. Não serão considerados e válidos posts que contenham mensagens: (i)
indecorosas, (ii) preconceituosas, (iii) desrespeitosas, (iv) discriminatórias, (v)
injuriosas, (vi) caluniosas, (vii) difamatórias e/ou que de qualquer forma atentem
contra a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a moral, a integralidade ou
qualquer outro direito de qualquer pessoa, independentemente de sua
nacionalidade, etnia ou religião, (viii) bem como mensagens que contenham dados
(mensagens, informação, imagens) subliminares, (ix) contenham dados ou
informações que constituem ou possam constituir crime (ou contravenção penal) ou
que possam ser entendidas como incitação à prática de crimes (ou contravenção
penal); (x) ofendam à liberdade de crença e às religiões, (xi) violem qualquer lei ou
sejam inapropriadas, (xii) atentem contra a ordem pública, os bons costumes e/ou
qualquer norma jurídica, (xiii) façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião
favorável ou contra partido ou candidato, e (xiv) violem direitos de terceiros, em
especial direitos autorais, marcários e de personalidade.
1.4.4. Ademais, os conteúdos do post devem estar de acordo com os termos de
uso da plataforma do Instagram, sendo estritamente proibido publicar vídeos que
contenham cunho ofensivo, imoral, discriminatório, com teor ilícito, cenas de
nudez, pornografia ou cenas que estimulem atos que possam colocar em risco a
saúde, a segurança e a vida.
1.5. Os posts publicados com a hashtag serão avaliados pela equipe da DANONE
para verificar a aderência às regras previstas neste instrumento. O processo de
análise e validação dos conteúdos serão realizados de forma 100% (cem por cento)
manual, de modo que os posts que estejam aderentes ao presente instrumento
serão disponibilizados no site www.promocaonutricaoemfamilia.com.br, observada
a capacidade humana da operação e respeitando também a limitação do próprio
site em que o post será incluído.
1.6. Assim, os posts que estiverem aderentes às regras deste Termos e
Condições e que passarem pela moderação para validação, serão publicados no
perfil da DANONE no Instagram (@danonenutricia) e/ou publicados no website da
Promoção
“Nutrição
em
Família”,
disponível
em
www.promocaonutricaoemfamilia.com.br, podendo permanecer disponíveis em tal
site e no rolo de histórico da rede social da DANONE no Instagram por prazo
indeterminado, desde que sem novo impulsionamento.
1.7. A publicação do post pelo usuário em seu perfil do Instagram, ainda que
seguindo as regras destes Termos e Condições, não é garantia de publicação pela
DANONE.
1.8. Fica estabelecido que os conteúdos publicados com a hashtag
“#DesafioNutricaoemFamilia” implicarão, automaticamente, na cessão dos mesmos
para a DANONE e autorização para exposição no perfil da Danone no Instagram
(@danonenutricia) e no website www.promocaonutricaoemfamilia.com.br, durante

o Período de Realização indicado no item 1.3. acima, sem qualquer ônus ou
obrigação de pagamento de qualquer quantia por parte da DANONE.
1.8.1.
Assim, ao utilizar a hashtag “#DesafioNutricaoemFamilia” o
participante automaticamente concorda com o presente Termos e
Condições e cede automaticamente o direito de uso dos conteúdos
enviados, em caráter gratuito e temporário, nos termos da lei 9.610/98
(Lei de Direitos Autorais).
1.8.2.
Os participantes desta iniciativa declaram que os conteúdos
postados são originais e de sua autoria. Os participantes declaram ainda
possuir a autorização para uso dos direitos de nome, voz e imagem das
pessoas eventualmente retratadas nos materiais enviados, incluindo, mas
não se limitando, a eventuais celebridades ou famosos, e para licenciar tais
direitos à DANONE para uso nos termos aqui estabelecido.
1.8.3.
Cada participante responsabiliza-se por qualquer violação ao
direito de terceiros, isentando a DANONE de qualquer responsabilidade e
reclamação de terceiros.
1.9. A responsabilidade pelo conteúdo das imagens por ele enviadas é única e
exclusiva do participante.
1.9.1.
Caso o participante não seja o autor do vídeo publicado no
Instagram, a DANONE orienta que o participante obtenha previamente à
realização da postagem o direito sobre a imagem, por meio de licença ou
cessão.
1.9.2.
A DANONE orienta, ainda, que os participantes obtenham
prévia autorização de terceiros que sejam identificados nos vídeos
publicados.

1.10. O presente Termos e Condições poderá ser alterado e/ou a iniciativa
suspensa e/ou cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por
qualquer outro motivo que esteja fora do controle da DANONE e que comprometa a
realização desta, impedindo ou modificando substancialmente sua condução como
originalmente planejada.
1.11. Da mesma forma, a DANONE se reserva o direito de, a qualquer momento,
alterar as condições desta iniciativa, ou de interrompê-la, se necessário for, sem a
necessidade de prévia comunicação.
1.12. A postagem do conteúdo com a utilização da hashtag configura concordância
e aceitação automática a todos as disposições expressas no presente Termos e

Condições, disponível no site www.promocaonutricaoemfamilia.com.br, local em
que os consumidores poderão obter maiores esclarecimentos sobre essa iniciativa.
1.13. Esta Ação não é patrocinada, apoiada, administrada ou possui qualquer
associação com o Instagram, Facebook ou empresas coligadas.
1.14. A participação nessa Ação não gerará aos participantes nenhum outro direito
ou vantagem que não esteja expressamente previsto nesses Termos e Condições.
1.15. Dúvidas e informações adicionais deverão ser encaminhadas para o e-mail
contato@promocaonutricaoemfamilia.com, ou para o SAC da DANONE disponível
por meio do sac@danonenutricia.com.br ou através do 0800 728 3321.

