Termo de Uso do Sistema de Informações do Patrimônio Cultural da Bahia (SIPAC)
O acesso e a utilização das informações ou serviços presentes neste Sistema implicam na
aceitação deste Termo de Uso. O usuário deve estar de acordo com as seguintes condições:
1. Todos os recursos tecnológicos necessários para o acesso à internet e aos conteúdos
referentes ao SIPAC são de inteira responsabilidade do usuário.
2. Os conteúdos do SIPAC, que incluem dados de sistemas, textos, fotografias, sons,
vídeos e imagens, além da logomarca do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da
Bahia (IPAC), possuem todos os direitos autorais e propriedade intelectual reservados,
conforme estabelece a Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 19.02.98 e legislações
correlatas.
3. São proibidas reproduções, armazenamentos, transcrições, cópias, distribuições ou
quaisquer outras formas de utilização para fins comerciais dos conteúdos hospedados no
SIPAC, ressalvadas as hipóteses expressamente permitidas pelo IPAC.
4. A utilização e divulgação dos conteúdos públicos contidos no SIPAC são permitidas,
desde que citados fonte, título e autor. No caso de conteúdos restritos, não é permitida a
utilização do mesmo sem a autorização do IPAC.
5. É totalmente livre a citação da URL do Portal SIPAC em sítios e páginas de terceiros.
6. O IPAC reserva o direito de fazer alterações, correções e melhorias nos produtos
contidos no SIPAC, a qualquer momento e sem prévio aviso.
7. Para a utilização das informações fornecidas através do SIPAC, referentes aos bens sob
salvaguarda estadual, faz-se necessário o cadastro do usuário. Porém, o IPAC também
oferece alguns serviços e informações onde não é requerido ao usuário o seu registro
para o uso. Saiba mais no menu Cadastre-se.
8. Para acessar as informações sob cadastro, o usuário deverá fornecer dados pessoais
como parte do processo de cadastramento. É de inteira responsabilidade do usuário o
fornecimento de seus dados, concordando e declarando que estes são verdadeiros e
corretos, sendo de responsabilidade também do usuário manter seu cadastro atualizado
no SIPAC.
9. ATENÇÃO: O SIPAC não entra em contato com seus usuários através de mensagem de
texto para celular, e não autoriza qualquer pessoa e ou representante a telefonar para
seus usuários ou público em geral. Jamais forneça seus dados pessoais nestes casos.
Todas as campanhas promocionais e/ou concursos culturais do SIPAC são divulgados
apenas por meio das páginas sob o domínio www.patrimonio.ba.gov.br
Os Temos de Uso aqui estabelecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
É aconselhável a verificação desta página periodicamente.
Lei Federal Nº 9.610, de 19 de Fevereiro
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
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