「磐田市多文化交流センター」Facebook 運用ポリシー

Política de Uso do Facebook do “Centro de Intercâmbio Multicultural
da Cidade de Iwata [Iwata-shi Tabunka K ry Center]”
1) Política básica de uso desta página
A página oficial do facebook do Centro de Intercâmbio Multicultural da Cidade de Iwata, sob a
utilização dos serviços do facebook, é controlada pelo Centro de Intercâmbio Multicultural da
Cidade de Iwata (Administrador contratado: Ky sei no Nakama Miki no Kai).

2) Tipo de mídia social a usar
Facebook

3) Nome da conta, URL, Nome do setor responsável, entre outros.
(1) Nome da conta........................磐田市多文化交流センターこんにちは Iwata konnichiwa
(2) URL.........................................https://www.facebook.com/磐田市多文化交流センターこんに
ちは Iwata-Konnichiwa-319398568417105/
(3) Nome do setor encarregado...Iwata-shi Shimin Bu Shimin Katsud Suishin Ka
(Tel.: 0538-37-4710)
(4) Administrador da página.........Centro de Intercâmbio Multicultural da Cidade de Iwata
(Administrador contratado: Ky sei no Nakama Miki no Kai)

4) Objetivo da publicação de informações
Tem como objetivo estimular a utilização do Centro de Intercâmbio Multicultural da Cidade de
Iwata e promover a convivência entre diversas culturas nessa cidade, através da publicação de
diversas informações relacionadas com o Centro e também com a convivência multicultural
dentro e fora da cidade, em língua estrangeira e em “japonês simples”.

5) Conteúdo das informações publicadas
(1) Informações relacionadas com Centro de Intercâmbio Multicultural.
(2) Informações sobre eventos, cursos e vida cotidiana relacionados com os moradores
estrangeiros.
(3) Além disso, informações relacionadas com a promoção da convivência multicultural.

6) Respostas aos comentários e perguntas.
(1) O usuário desta página pode ler, comentar, etc. os artigos publicados pelo administrador
desta página.
(2) De acordo com a necessidade, o administrador da página poderá responder aos
comentários feitos pelos usuários dessa página. Porém, não necessariamente todos os
comentários serão respondidos.
(3) Para receber respostas de consultas ou informações, escrever para o endereço eletrônico
(e-mail) do Centro de Intercâmbio Multicultural: i-tabunka@lion.ocn.ne.jp.

7) Direitos de propriedade intelectual
(1) Os direitos de propriedade intelectual relacionados com todas as informações (textos,
imagens, etc.) publicadas nesta página são de propriedade da cidade de Iwata ou do autor
da obra/matéria original.
(2) O conteúdo dessa página não poderá ser reproduzido ou utilizado para outros fins sem a
devida autorização, exceto em caso de “reprodução para uso pessoal”, “citação”, etc.

permitidos pela Lei de direitos autorais e em caso de utilização do recurso “compartilhar” do
facebook, entre outros, desde que o conteúdo não seja alterado e a fonte seja citada.

8) Proibições
Ao usar esta página, por favor, evite postagens que contenham os assunttos abaixo
mencionados. Caso sejam postados comentários/opiniões que possam conter tais assuntos,
poderão ser removidos sem aviso prévio a quem o postou.
(1) Aqueles que causem danos à vida privada de terceiros, publicando suas informações
pessoais, entre outros, sem o consentimento dos mesmos.
(2) Aqueles que violem ou que possam violar as leis, entre outros.
(3) Aqueles que insultem ou acusem outras pessoas.
(4) Aqueles que façam discriminação racial, religiosa, sexual, entre outros ou os que incentivem
o preconceito.
(5) Aqueles que contenham falsidades ou interpretação errônea de um fato.
(6) Aqueles que usem, contenham ou possam conter programas prejudiciais.
(7) Aqueles que violem os direitos autorais, marcas registradas, direitos de imagem e direitos
intelectuais pertencentes à cidade de Iwata ou a terceiros.
(8) Aqueles que não tenham relação com o artigo publicado.
(9) Aqueles relacionados com atividades comerciais, políticas, religiosas ou outros com fins
lucrativos.
(10) Aqueles que violem os Termos de uso do facebook.
(11) Aqueles que contrariem a ordem e moral públicas ou aqueles que a cidade de Iwata
considere impróprios.
(12) Aqueles que contenham links para páginas com os conteúdos mencionados em (1) a (11).

9) Manuseio de informações pessoais
As informações pessoais obtidas nesta página são rigorosamente administradas contra
vazamento, perda, adulteração, entre outros. Quando não mais necessárias, as informações
pessoais serão imediatamente apagadas de nossos arquivos.

10) Isenção de responsabilidade
(1) A cidade de Iwata e o administrador Ky sei no Nakama Miki no Kai não se responsabilizam
por absolutamente quaisquer conteúdos ou comentários publicados pelos usuários.
(2) A cidade de Iwata e o administrador Ky sei no Nakama Miki no Kai não se responsabilizam
por absolutamente quaisquer danos sofridos pelos usuários ou por terceiros por causa de
problemas entre usuários ou entre usuários e terceiros.
(3) A cidade de Iwata e o administrador Ky sei no Nakama Miki no Kai não se responsabilizam
absolutamente pelos danos que os usuários sofram por ter acessado esta página.
(4) Além dos itens listados entre (1) e (3), a cidade de Iwata e o administrador Ky sei no
Nakama Miki no Kai não se responsabilizam por, absolutamente, quaisquer danos que
possam surgir de questões relacionadas a esta página.

11) Alteração da política de uso
Alterações nesta política de uso podem ser realizadas pela prefeitura de Iwata, sem aviso
prévio.

