TERMO DE ADESÃO MEMBRO

O emissor Site Bitch Houses (www.bitchhouses.com), com base neste Termo de Adesão e
Condições de Uso da Plataforma Marketplace Bitch Houses para publicação de vídeos amadores,
contos eróticos e fotos de pornô amador, está disponibilizando aos seus Membros acesso
gratuito a Plataforma para divulgação de seus vídeos e fotos, mediante aceitação das condições
a seguir estabelecidas.
Item mais relevantes deste termo:
a) O Membro é totalmente responsável por todas as suas publicações, devendo
possuir autorização de todas as pessoas que aparecem em suas publicações para
exposição dos mesmos publicamente no site. O membro pode livremente retirar ou
substituir suas publicações de acordo com sua vontade;
b) O Membro tem acesso a Plataforma para publicação de seus vídeos amadores,
contos e fotos eróticas de forma gratuita;
c) É disponibilizado um campo de comentários dos usuários em cada publicação;
d) O Membro pode fazer um texto de apresentação em cada uma das suas publicações;
e) Quaisquer outras relações entre Usuário e Membro, é de responsabilidade de
ambos e não está sob a supervisão da Plataforma.
f) É terminantemente proibido a publicação de vídeos, contos ou fotos com menores,
que possuam cunho racista ou preconceituoso de qualquer natureza, que
contenham violência excessiva, maltrato a animais, ou quaisquer outras
ilegalidades. No caso de ocorrência, o vídeo ou foto será retirado da Plataforma e o
Membro descredenciado.
g) Os vídeos e fotos passarão por amostragem de inspeção de legalidade antes de sua
divulgação na Plataforma. Tal inspeção não isenta o Membro sobre a
responsabilidade total sobre as suas publicações.

POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA
MARKETPLACE BITCH HOUSES E OS AVISOS QUE POSSAM APARECER EM OUTRAS PAGINAS DO
SITE, RELACIONADOS COM USO AQUI DISPONIBILIZADO PARA OS MEMBROS.
1. Definições:
As definições grafadas com a primeira letra maiúscula, no singular ou no plural, neste
Termo, tem o seguinte sentido:
a) Plataforma Marketplace Bitch Houses: site onde o membro cadastrado faz a publicação
de seus vídeos e fotos, através de sua senha e Login pessoal;
b) Membro: pessoa que faz a publicação de seus vídeos, contos e fotos na Plataforma.
c) Usuário: assinante que faz cadastro no site para visualizar os vídeos e fotos publicados
pelos Membros. Seu acesso pode ser gratuito (Freemium) ou pago (conforme plano de
assinatura disponível);
d) Anunciante: pessoa que faz publicação dos seus serviços na Plataforma.
e) Remuneração proporcional do Membro: método de remuneração de acordo com o
número de vídeos publicados e aprovados, número de visualizações (PMV) e número de
Likes (PML) no período de medição. Os valores de remuneração estão descritos na
página do Membro na Plataforma.

f)

Resgate: corresponde ao ato de transferir para a conta bancária do Membro o valor que
o mesmo tem acumulado com suas publicações. O valor mínimo para resgate é de R$
30,00. A taxa bancaria, é descontada do valor resgatado.

2. Monetização
O Membro será remunerado pelo site de acordo com o número de visualizações de
suas postagens no site, número de likes e quantidade de publicações aprovadas e
publicadas no período de medição.

3. Disposições Gerais
h) O Membro pode retirar ou substituir suas publicações;
i) O Membro tem acesso a Plataforma para publicação dos seus vídeos, contos e fotos
de forma gratuita;
j) É disponibilizado um chat para comentários dos Usuários nas publicações dos
Membros
k) Quaisquer outras relações entre Usuário e Membro, é de responsabilidade de
ambos e não está sob a supervisão da Plataforma.
l) É terminantemente proibido a publicação de vídeos, contos ou fotos de cunho
racista ou de menores de idade, ou que contenham violência excessiva, maltrato a
animais, ou quaisquer outras ilegalidades. No caso de ocorrência, a publicação será
retirada da Plataforma e o Membro descredenciado.
m) As publicações passarão por amostragem de inspeção de legalidade antes de sua
divulgação na Plataforma. Tal inspeção não isenta o Membro sobre a
responsabilidade total sobre a publicação.
Quaisquer reclamações, dúvidas ou sugestões enviar e-mail para “mybthouses@gmail.com” ou
WhatsApp 92 99390-0563 com suas contribuições.
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