
【HIKARI JS CONTRATO DE ASSOCIADO】 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Contrato 

O presente contrato da empresa Hikari JS (abaixo como 「contrato」), devidamente registrada como Hikari Japanese 

language Online School Co., Ltd., estabelecida em Hamamatsu, nº 2-2-15, 2ºandar, Bairro Minato-ku, Província de 

Tokyo, País Japão, CEP 105-0013  (abaixo como 「empresa」), tem por objetivo regulamentar os serviços oferecidos 

pela empresa, como aula particular de língua japonesa, intérprete e tradução de múltiplas línguas (abaixo como 

「serviços」).  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Alteração do regulamento    

 

Parágrafo Primeiro: Havendo a necessidade por parte da empresa, a alteração das respectivas condições deste 

regulamento pode ocorrer sem o consentimento prévio dos associados.          

 

Parágrafo Segundo: Como descrito acima após a alteração do regulamento, será notificado aos associados de 

maneira que consideramos apropriado, e ademais serviços contratados serão executados de acordo com o novo 

regulamento, entendendo o consentimento do mesmo.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Registro de Associado                

 

Parágrafo Primeiro: Associado se refere aos membros que pagaram a taxa de admissão aos serviços da empresa. 

 

Parágrafo Segundo: Adquire-se os direitos de associado os indivíduos que formalizarem as seguintes inscrições. 

(1) Realizar a inscrição como determina a empresa. 

(2) Para inscrição de menores, receber autorização no (1) de um responsável legal. 

 

Parágrafo Terceiro: A inscrição se completa após o preenchimento do formulário e a confirmação do pagamento de 

admissão. 

 

Parágrafo Quarto: A empresa se reserva podendo cancelar as inscrições (abaixo como 「desligamento」) que conste 

os seguintes: 

(1) Caso preencha fraude no formulário, e após sua constatação não a corrigir. 

(2) Caso o associado tenha sido banido por infligir o regulamento no passado. 

(3) Caso o associado não efetue devidamente o pagamento. (Inclui-se casos antigos) 

(4) Outros, caso a empresa entenda que é inapropriado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – Alteração de dados 

 

Parágrafo Primeiro: Caso haja alteração nos dados cadastrais ou alteração no método de comunicação, será 

necessário informar a empresa.  

 

Parágrafo Segundo: No caso que o associado não comunique a alteração de dados de contato e a empresa não 

consiga contatar o associado, os prejuízos não poderão ser cobrados da empresa. 

 
CLÁUSULA QUINTA – ID de membro e gerenciamento de senha 

 

Parágrafo Primeiro: Os associados utilizarão o ID e a senha cadastrado na inscrição, ou posteriormente modificado 

pelo membro igualmente dentro do sistema da empresa. (abaixo como 「ID e outros」) 

 

Parágrafo Segundo: Os associados serão responsáveis por gerenciar seus ID e outros dados pessoais. O próprio 

membro será dirigente pela gestão e uso do ID e outros dados registrados. O membro será responsável por todas as 

ações e resultados deste serviço prestado pela empresa independente de sua ação direta ou não na execução.  

 

Parágrafo Terceiro: Fica proibido ceder ou vender etc. informações de ID e outros. 

 

Parágrafo Quarto: Caso o ID e outros forem roubados ou esquecidos e for descoberto que o ID e outros está sendo 

utilizado por terceiros, deve-se notificar imediatamente a Empresa e seguir as instruções da Empresa. 

 

Parágrafo Quinto: A empresa não se responsabiliza por quaisquer males erros no uso de ID e outros e danos 

causados pelo uso de terceiros, exceto no caso de erros intencionais ou críticos por parte da empresa. Além disso, se 



um associado causar danos a terceiros ou a empresa ao usar ilegalmente a identidade de outro, o membro irá 

compensar o terceiro ou a empresa pelos danos causados pelo uso não autorizado.  

 

CLÁUSULA SEXTA – Informação pessoal 

 

Parágrafo Primeiro: Informações pessoais são aquelas que consta sobre os membros, e que podem identificar um 

membro específico por endereço de e-mail, nome e outros. (Inclui aqueles que podem ser facilmente combinados com 

outras informações para identificar um membro específico.) 

 

Parágrafo Segundo: Nossa empresa tratará as informações pessoais de nossos membros apropriadamente de acordo 

com o 「Tratamento de informações pessoais do cliente」que segue abaixo. 

 

Parágrafo Terceiro: Nossa empresa atuará no que diz respeito ao tratamento de informações pessoais do cliente  

(abaixo como 「informações pessoais」) de acordo com a「 Política básica de proteção de informações pessoais 」da 

empresa. De acordo com esta política, atenderemos as informações pessoais a seguir em vários serviços especificados 

neste regulamento. 

 

CLÁUSULA SETIMA – Desligamento como associado 

 

Parágrafo Primeiro:  O membro que tiver uma objeção às disposições deste regulamento ou ao ajuste deste 

regulamento, ou se houver uma objeção ao conteúdo destes serviços, as medidas que podem ser tomadas contra a 

empresa será somente o desligamento como associado. 

 

Desligamento como associado 

1. Se um associado desejar o desligamento do seu cadastro, de princípio deverá acessar o site da empresa até 15 

dias antes do mês anterior e solicitar no formulário. 

2. Após o desligamento caso queira se reinscrever surgirá o dever de pagar a taxa de admissão novamente. 

3. A taxa de admissão não pode ser reembolsada no momento da desistência. 

4. No que diz respeito ao processamento de cada serviço em utilização, devem ser cumpridos os termos de 

utilização de cada serviço. 

5. As informações pessoais que não são mais necessárias devido o desligamento serão processadas 

apropriadamente pela empresa de acordo com a política básica de proteção das informações pessoais. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Suspensão do direito de adesão dos serviços por parte da empresa  

 

Parágrafo Primeiro: Se um associado se enquadrar em qualquer dos itens a seguir, a empresa pode suspender o uso 

de seu cadastro sem aviso prévio. Além disso, se não houver melhoria dentro de um período de tempo considerável 

após a notificação, este contrato de uso de serviço pode ser cancelado. Com relação ao processamento de uso do 

serviço que você está utilizando quando perde sua assinatura, seguirá o regulamento de cada serviço. 

(1) Quando viole ou quando há um risco de violar este regulamento. 

(2) Quando interferir no funcionamento deste serviço ou ofender a honra de nossa empresa. 

(3) Quando se julgue que a utilização deste serviço por parte do associado ultrapasse largamente a média estatística de 

utilização, e que seja prejudicial ao funcionamento destes serviços oferecidos pela empresa e a manutenção do 

sistema. 

(4) Quando a empresa possuir motivos e razões, e considerar conduta imprópria por parte do associado. 
 

Parágrafo Segundo: Independentemente de que a utilização deste serviço seja suspensa ou o contrato de utilização 

deste serviço seja rescindido em virtude do parágrafo anterior, o associado não fica isento da responsabilidade pela 

execução deste acordo, tais como obrigações de pagamento decorrentes da utilização deste serviço. O pagamento de 

cada serviço está sujeito aos termos e condições de cada serviço. 

 

CLÁUSULA NONA – Conduta proibida 

 

Parágrafo Primeiro: Os associados ficam proibidos realizar os seguintes atos ao usar este serviço. 

(1) Atos que infringem ou podem infringir os direitos autorais ou outros direitos de outros associados, terceiros ou a 
empresa. 

(2) Atos que infringem ou podem infringir a propriedade ou privacidade de outros associados, terceiros ou a empresa. 

(3) Além dos itens (1) e (2) acima, atos que causam ou podem causar desvantagens ou danos a outros associados, 

terceiros ou a empresa. 



(4) Atos como transferência, sucessão ou exercício de direitos e posição como associado para outros indivíduos, 

terceiros e etc. No entanto, isto não se aplica se a sucessão for realizada por morte da parte contratante, e se a 

notificação for submetida à empresa pelo procedimento e método especificado separadamente pela empresa e a mesma 

aprovar por escrito. 

(5) Atos de injuria, ofensa, ou insulto a outros associados, terceiros, nossa empresa ou orientadores. 

(6) Atos de coleta e divulgação ilegal de informações mantidas por outros associados ou terceiros. 

(7) Atos que são ou podem ser ofensivos à ordem e moral pública, ou atos que forneçam informações que são 

ofensivas à ordem e moral pública a outros associados ou terceiros. 

(8) Atos criminosos ou que levam a entender como atos criminosos, ou que possam levar a atos criminosos. 

(9) Atos de assédio em geral, assedio ao orientador, prestador de serviço ou impedir o andamento dos serviços com 

atos inadequados. 

(10) Campanhas eleitorais ou atos semelhantes, sejam ou não durante o período eleitoral. 

(11) Atividades eróticas ou relacionadas a religião e política. 

(12) O uso ilegal e não autorizado de ID e senha. 

(13) Atos de uso ou fornecimento de programas prejudiciais, como vírus de computador, por meio ou em conexão 

com este serviço. 

(14) Outros atos que violam ou podem violar a lei. 

(15) Outros atos que a empresa julgue inadequados. 
(16) Atos como permitir que outros associados ou terceiros que não sejam membros usem este serviço, 

independentemente da finalidade. 

 

Parágrafo Segundo: Se o ato de um associado que corresponda ao parágrafo primeiro causar danos à empresa ou a 

terceiros (incluindo uma empresa de cartão de crédito e etc.), o membro deverá arcar com todas as responsabilidades 

legais, mesmo após o desligamento do seu cadastro, e não deverá responsabilizar ou incomodar a empresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO – Direitos autorais 

 

Parágrafo Primeiro: Os associados poderão usar todas as informações ou arquivos, incluindo telas de capturas, 

áudios e gravações fornecidas pela empresa por meio deste projeto, apenas pelo método fornecido por este serviço. 

Exceto o recurso mencionado, o uso fica proibido por outros métodos fora do serviço (reprodução, distribuição, 

transferência, transmissão pública automática e etc.). 

 

Parágrafo Segundo: Para os associados fica vedado o uso e transmissão para terceiros, de todas as informações ou 

arquivos, incluindo telas de capturas, áudios e gravações fornecidas pela empresa por meio deste serviço, em qualquer 

circunstância sem a permissão do titular de direito. Atos como divulgação a terceiros (incluindo, reprodução, 

duplicação, distribuição, transferência, transmissão pública automática e etc.) 

 

Parágrafo Terceiro: Entende-se que os associados ao se inscreverem para participar deste serviço, estarão 

autorizando, desde já, o uso gratuito de seus direitos de propriedade intelectual (direitos autorais, direitos de design, 

direitos de patente, direitos de modelo de utilidade, direitos de marca comercial, know-how e etc.) daqueles criados 

pelos membros como parte deste serviço (incluindo objetos tangíveis e intangíveis). No todo ou em parte, a empresa 

pode usá-lo voluntariamente e gratuitamente para fins de publicidade, apresentação de serviços e etc., e caso 

necessário a omissão da exibição do nome do membro que é o detentor dos direitos autorais naquele momento. 

 

Parágrafo Quarto: Os associados não devem infringir os direitos autorais ou outros direitos de terceiros para os itens 
criados pelo membro como parte deste serviço. 

 

Parágrafo Quinto: Em caso de violação do disposto neste regulamento que se estenda a conflitos, o associado deverá 

arcar com seus próprios custos e resolver quaisquer problemas que possam surgir. Estaremos isentos de 

responsabilidade em qualquer circunstância e o associado não deve causar nenhum dano a empresa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMEIRO – Outros direitos 

 

Parágrafo Primeiro: Todos os programas, software, materiais didáticos, serviços, procedimentos, marcas registradas, 

nomes comerciais e tecnologias e direitos relacionados que compõem este serviço pertencem à empresa ou seus 
contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDO – Suspensão / interrupção do serviço 

 



Parágrafo Primeiro: A empresa poderá suspender ou interromper a operação destes serviços nos seguintes casos, e 

não poderá ser responsável pela suspensão destes serviços. 

(1) Quando o sistema deste serviço entrar em processo de manutenção regularmente ou com urgência. 

(2) Quando o serviço não pode ser fornecido normalmente devido a guerra, tumulto, confusão, disputa trabalhista, 

terremoto, erupção, inundação, tsunami, incêndio, falta de energia, greve ou outras situações de emergência. 

(3) Quando ocorre uma falha no sistema que fornece este serviço. 

(4) Quando a empresa determinar que há necessidade de interrupção temporária do funcionamento deste serviço. 

(5) Quando se tornar tecnicamente difícil ou impossível fornecer estes serviços. 

 

Parágrafo Segundo: De acordo com o disposto no parágrafo anterior, em caso de suspensão destes serviços, a 

empresa avisará previamente os associados. No entanto, isso não se aplica em caso de emergência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRO – Aviso Legal 

Parágrafo Primeiro: A empresa não garante a integridade, exatidão, certeza, utilidade e etc. dos conteúdos destes 

serviços e das informações que os associados obtêm através deste serviço. 

 

Parágrafo Segundo: Não nos responsabilizamos por provisão, atraso, alteração, interrupção, cancelamento, 

suspensão, abolição deste serviço, perda em geral, perda de informações registradas ou fornecidas por meio deste 
serviço. Associados e terceiros relacionados a citação anterior não poderá responsabilizar a empresa por quaisquer 

danos. No entanto, isso não se aplica se a causa for inadimplência devido à nossa negligência intencional ou de nível 

grave. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUARTO – Compensação por danos 

Parágrafo Primeiro: Se um associado causar danos a empresa ao utilizar este serviço ilegalmente ou semelhante, a 

empresa poderá exigir uma compensação por danos. 

 

Parágrafo Segundo: Caso um associado cause danos a terceiros ao utilizar este serviço, o membro deve resolver por 

conta própria e assumir qualquer responsabilidade, a empresa não poderá ser encarregada de quaisquer 

responsabilidades. 

 

Parágrafo Terceiro: Se a empresa for responsável perante um membro com base neste regulamento, o valor da 

compensação da empresa será o valor da compra dos bens ou serviços que constituem a causa da compensação (no 

pacote mensal, uma parcela da mensalidade). E a empresa não será responsável por qualquer outra responsabilidade. 

No entanto, isso não se aplica se a causa for inadimplência devido à nossa negligência intencional ou de nível grave. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTO – Tribunal de jurisdição competente 

Parágrafo Primeiro: Se surgir uma disputa entre um associado e a empresa em relação a este serviço, as partes 

envolvidas devem discutir de boa-fé. 

 

Parágrafo Segundo: Se a questão não for resolvida mesmo após a discursão, o Tribunal Distrital de Tóquio será o 

tribunal de jurisdição do acordo exclusivo de primeira instância. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTO – Lei aplicável 

 

Parágrafo Primeiro: A lei japonesa se aplica ao estabelecimento, efeito, execução e interpretação deste regulamento. 
 

FIM 

 

 


