TERMOS IMPERATIVOS da data
eficaz do USO: 24 de Maio de 2013

VOCÊ DEVE CONCORDAR ao ESTE TERMOS IMPERATIVOS do ACORDO do USO
ANTES de USAR ESTES WEB SITE E SOFTWARE.
ESTE ACORDO FOI ESBOÇADO NA LEI INFERIOR INGLESA DE ESTADOS UNIDOS.
ATÉ AO PONTO EM QUE ESTE ACORDO É TRADUZIDO E A VERSÃO TRADUZIDA
DIFERE DA VERSÃO INGLESA, A VERSÃO INGLESA GOVERNARÁ. VOCÊ
COMPREENDE E CONCORDA QUE VOCÊ TEVE A OPORTUNIDADE DE TRADUZIR
ESTE ACORDO E QUE VOCÊ COMPREENDE E CONCORDA A TODOS OS TERMOS
NISTO.
BNI Empresas, Inc. (em seguida “BNI”) fornece estes Web site do Web site e
assunto websiteWebsite-relacionado dos serviços a sua conformidade com os
termos e as circunstâncias determinados no este termos imperativos do acordo
do uso (o “acordo”).
São contidos dentro deste Web site os mini-locais que são alcançados e em parte
sob o controle dos Franchisees (por exemplo. Web site regionais e do capítulo).
Alcançando e usando o Web site, o Franchisee concorda aos termos indicados
abaixo e compreende que o visitante está confiando nos termos da política do
uso e de privacidade contida nisto. O Franchisee que tem o acesso à informação
do visitante concorda ser limitado pelos termos da política do uso e de
privacidade como se estava participando separada no acordo com o visitante.
Este acordo, e os termos e as circunstâncias alistados na política de privacidade
ou são incorporados de outra maneira pela referência, governam o
relacionamento entre BNI e você, visitante (ou com respeito a um partido com
quem BNI ou um Franchisee têm já um acordo, aos suplementos a este acordo
tais outros acordos), com respeito a seu uso do Web site. SEU USO DO WEB SITE
CRÍA UM CONTRATO LEGALMENTE LIGANDO BASEADO NO ESTE TERMOS
IMPERATIVOS DO USO E OS TERMOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONTIDAS NA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE, E VOCÊ CONCORDA POR ESTE MEIO A TODOS OS
TERMOS DITOS. Você reconhece que você leu e compreendeu os termos e as
condições do este termos imperativos do acordo do uso (e/ou tiveram a
oportunidade de consultar com os conselhos) e que você concorda ser limitado
por todas suas provisões. Se você não concordar a estes termos imperativos do
uso ou da política de privacidade, você não deve usar o Web site ou o software, e
você deve navigate longe deste local imediatamente.

Como usado neste acordo, as palavras “você” e “seu” consulta a toda a pessoa que
alcança os Web site de BNI ou que usa o software. As palavras “nós,” “nós,” e
“nosso” consultamos a BNI. Determinados termos determinam nisto que
consultam a BNI podem também consultar a um Franchisee.
BNI pode, em em qualquer altura que e em nossa única discreção, revisão ou
para atualizar este acordo afixando um acordo emendado no Web site. Verifique
por favor esta página periòdicamente para ver se há mudanças ao acordo. Nós
incluiremos também a clique-através do método da aceitação cada vez que há
uma mudança. Seu uso do Web site ou do software que seguem afixar de um
acordo updated constitui a aceitação do último acordo updated. Se você não
aceitar as mudanças, você deve suprimir todo o cliente que você tiver e refrain
de usar o Web site e o software. Seu uso continuado do Web site e do software
significará sua aceitação destes termos.
Mais mais, BNI reserva a direita, em em qualquer altura que, modificar ou
interromper, temporariamente ou permanentemente, o Web site (ou qualquer
parte disso) sem a observação a você. Você concorda que BNI e os Franchisees
não serão responsáveis a você ou a nenhum terceiro partido para nenhuma
modificação, suspensão ou interrupção do Web site, ou de todos os materiais
(como definido abaixo).
Nós anotamos também que como um membro de BNI, um membro da equipe da
liderança, um membro da equipe da liderança da sustentação, um diretor, um
consultante do diretor, um embaixador, um empregado, um contratante
independente ou o outro indivíduo com um acordo no lugar com BNI, você
concordaram também abide por outros termos da conduta, e você deve usar este
local do local no accordinglyance com aqueles termos.
Até ao ponto em que você é ficado situado em um país embargado pelos Estados
Unidos, ou está nos ESTADOS UNIDOS. Departamento "' lista de Nationals
especialmente designados, você do Tesouraria de s não acoplará em atividades
comerciais neste local. À extensão você é ficado situado em um país cujas as leis
não reconheçam este acordo "' mandatos de s, você concorda ser limitado
contractually para comply com as provisões deste acordo à extensão a mais cheia
fornecida pela lei e para compensar BNI para toda a provisão não encontrada
enforceable em uma maneira a ser determinada por um árbitro selecionado por
BNI.
Se você tiver quaisquer perguntas sobre este acordo ou seus outros acordos,
contate-nos por favor em BNI@BNI.com.
_ LOCAL CUBR
este acordo aplic to à conduta em relação Web site de “BNIConnect” (ao “Web
site”) situado dentro do domínio de BNIConnect.com, as well as todo outro Web
site relacionado ou subsidiário que oper fora of da plataforma de BNIConnect,
além to a BNI.com. Até ao ponto em que você visitou este local datilografando
em um Domain Name à excepção de BNIConnect.com, seja recomendado por
favor que estes termos governam ainda sua conduta.

LICENCIE PARA USAR O WEB SITE
contanto que você estiver na conformidade com os termos deste acordo e todos
os originais associados incorporados nisto, BNI concede-lhe por este meio uma
licença limitada, revocable, non-assignable, non-sublicensable, non-exclusive
alcançar o Web site através de um browser ordinário do Internet, para ver
thereon o Web site e todo o índice e materiais que são pretendidos ser indicados
publicamente. O ACORDO IMPACTA SUAS DIREITAS LEGAIS E
RESPONSABILIDADES E DEVE SER LIDO COM CUIDADO. Toda a violação dos
termos ou das condições deste acordo é terras para a terminação imediata desta
licença limitada. Nenhuma outra direita é concedida, implicado ou de outra
maneira.
OS TERMOS INCORPORADOS
os seguintes termos adicionais são incorporados por este meio neste acordo
pela referência, e em seu assent aos ligamentos deste acordo você a todos os
termos adicionais nos seguintes originais:
1. Política 2
do copyright. Política da queixa, including as queixas 3
da marca registrada. Política de privacidade
4. O código em linha da ELEGIBILIDADE
das éticas PARA USAR O WEB SITE
o seguinte é exigências para sua elegibilidade usar o Web site, e você autoriza
por este meio que você se encontra com todas tais exigências da elegibilidade.
1. Você está sobre a idade de 18;
2. Você é atualmente um membro na posição boa em um capítulo de BNI e aquele
todas as dívidas que estão devendo para sociedade dita foi pagado inteiramente
em uma maneira oportuna, ou em você é um diretor, um empregado ou um
contratante independente de BNI ou de um Franchise, ou você é um Franchisee
do franchisee de BNI na posição boa;
3. Você previamente não tem sido removido, foi suspendido ou não terminado do
Web site;
4. Você não é um concorrente de BNI, nem você trabalha para, consulta para ou
ajuda de outra maneira a um concorrente de BNI; e,
5. Você pode autorizado inteiramente e incorporar este acordo, e sua participar
neste acordo não violate nenhuma outra acordo ou direita legal de você ou thirdparty.
ESTÁ TORNANDO-SE UM USUÁRIO do WEB SITE
lá um número de maneiras que você pode se transformar um usuário do Web
site.
Se você não for um membro atual de BNI, você pode sinal-acima para que um
username e um pedido esteja contatado sobre juntar BNI, ou encher
possivelmente para fora em linha uma aplicação de BNI. Se você encher para fora
uma aplicação em linha, você deve truthfully responder a todas as perguntas em
aplicação dita, autorizando seu veracity, e você pode ser apresentado com
termos adicionais que você deve concordar antes a submeter sua aplicação. Se
você submeter uma aplicação ou um pedido ser contatado, BNI pode contatá-lo

ou usar a informação que você se submete de acordo com [política de
privacidade].
Se você visitar uma reunião do capítulo de BNI, um membro de capítulo dito ou
um representante de BNI ou um Franchisee pode incorporar a informação
coletada de você naquele tempo no Web site. Uma mensagem pode ser emitida a
você por BNI ou ao Web site que convida o juntar BNI enchendo para fora uma
aplicação em linha, e tal mensagem pode fornecê-lo com um username e uma
senha para alcançar o Web site.
Se você encher para fora uma aplicação de papel para juntar BNI em qualquer
reunião de BNI, um membro de BNI ou um representante de BNI ou um
Franchisee podem incorporar a informação de sua aplicação no Web site. Uma
mensagem muitos seja emitida a você por BNI, um Franchisee ou ao Web site, e
tal mensagem pode fornecê-lo com uma informação do username e da senha
para alcançar o Web site.
Se você for já um membro de BNI, um membro de seu capítulo ou um
representante de BNI ou um Franchisee pode incorporar a informação sobre
você obteve de sua sociedade no Web site, e o Web site ou um representante de
BNI ou um Franchisee podem contatá-lo para fornecê-lo com um username e
uma senha para alcançar o Web site.
A DISPONIBILIDADE E O USO DO WEB SITE
quando BNI fizer esforços razoáveis se assegurar de que o Web site esteja
disponível em todas as vezes, BNI não garantem, para representar ou para
autorizar que o acesso ao Web site será uninterrupted ou sem erros, e BNI não
garante que os usuários alcançam ou usam todas as ou algumas características
do Web site em todas as vezes.
BNI pode mudar, suspender ou interromper todos os (ou todos os) aspectos do
Web site em em qualquer altura que, including a disponibilidade de qualquer
característica do Web site ou de seu cliente particular do usuário, em sua única
discreção. BNI pode também impo limites no uso de ou alcançá-los às
determinadas características ou parcelas do Web site, ou restrinja seu acesso a
qualquer parte ou a todo o Web site, em todos os casos sem observação ou
responsabilidade. Você é proibido de tentar a ou realmente de alcançar aquelas
parcelas do Web site para que você não tem nenhuma permissão.
O Web site "' finalidade de s é fornecer um serviço aos franchiseesFranchisees de
BNI, à sua equipe de funcionários, aos diretores/consultantes do diretor e aos
membros para facilitar seu trabalho em rede entre outros membros de BNI. O
Web site não é significado ser uma ferramenta do marketing para a venda de
produtos particulares ou de serviços (à excepção de BNI "' s e anúncios
aprovados das bandeiras), e o uso do Web site para o solicitation comercial de
outro, dentro ou sem o Web site, sem consentimento escrito de BNI é proibido
estritamente. Uma comunicação da transmissão e o Spam são proibidos
expressa. Minar, raspar ou rastejar para os dados que podem ser usados para o
solicitation comercial são proibidas também expressa. Se você tiver uma
pergunta aproximadamente se uma prática é aceitável, contate por favor BNI em
BNI@BNI.com.
BNI está sob nenhuma obrigação manter o Web site ou toda a informação, índice,
submissões, materiais, ou outras matérias que você submete, afixa ou faz

disponíveis ao Web site, ou está de outra maneira disponível no Web site. BNI
reserva a direita reter, remover e ou rejeitar um material no Web site ou
disponível ou colocado por você thereon como parte de seu cliente, com ou sem a
observação em em qualquer altura que. Para a vacância da dúvida, BNI não tem
nenhuma obrigação armazenar, manter ou fornecer-lhe uma cópia de nenhuma
informação, de índice, de submissões, de materiais, ou de outras matérias que
você ou todo o outro usuário submetem ao Web site em qualquer maneira.
Você reconhece e concorda que BNI e/ou o Franchisee podem lhe emitir as
observações importantes ou a outra informação relacionadas ao Web site pelo
email ou com outros meios, including o móbil ou a outra mão - dispositivos
prendidos ou máquinas de fax. Você reconhece e concorda que BNI e o
Franchisee têm não ter nenhuma responsabilidade relacionada a ou que se
levanta de toda a falha por você manter a informação exata ou moderna do
contato, ou a outra informação de perfil, ou relacionado a sua falha receber a
informação importante ou crítica a respeito do Web site.
IMPACTE NA SOCIEDADE de BNI
Notwithstanding todo o acordo que contradictory você tiver com BNI ou um
Franchisee ou qualquer régua ou regulamento de BNI, você compreende e
concorda que outros usuários deste Web site podem ser da mesma classificação
da profissão ou do negócio que você, e usando o Web site, você não objeta à
participação no Web site de nenhuns indivíduos adicionais. Além disso, você
compreende e concorda que, devido à natureza em linha do Web site, a
participação no Web site de indivíduos múltiplos da mesma classificação da
profissão ou do negócio não opõe a nenhuma participação restringir da política
do capítulo de BNI em um capítulo de BNI a um indivíduo por o profissional ou a
classificação do negócio.
Além disso, a participação em BNIConnect não é um substituto para sua
participação em seu capítulo.
O TERMO EXPRESSO DE ASSENTAR BEM EM UM USUÁRIO
BNI reconhece que os capítulos e as regiões de BNI usaram previamente Web
site autônomos promover BNI "' negócio de s e construir o goodwill para a
organização. BNIConnect oferece um modelo novo strengthen a organização. De
acordo com BNI "' padrões marcando de s, você compreende e concorda que
todo o Domain Name de BNI (como definido abaixo) estêve criado e usado com a
finalidade do goodwill do edifício no capítulo ou na região de BNI usando
Domain Name dito de BNI, e para final a finalidade de construir o goodwill em
BNI. Assim, como uma condição a transformar-se um usuário, e uma condição a
seu uso continuado do Web site e de todos os serviços thereon, você atribui por
este meio a BNI qualquer interesse que você puder ter em todo o Domain Name
de BNI, incluindo mas não limitado a qualquer interesse no registo do Domain
Name para todo o Domain Name de BNI. Em BNI "' pedido de s, você concorda
executar todos os originais e/ou acordo mais adicionais razoavelmente
necessários transferir direitas ditas a BNI, e você concorda cooperar
inteiramente com transferência de qualquer registo para todo o Domain Name
de BNI a BNI. O Domain Name de BNI significa todo o Domain Name no Internet
que incorpora a marca registrada “BNI,” ou qualquer Domain Name, se ou não
inclui a marca registrada “BNI,” que seja usado por todo o capítulo ou por região
de BNI em relação às operações ou à gerência de capítulo ou de região dita. Você

concorda refrain de criar, de comprar, de registar, ou de usar um domínio no
futuro, e concorda que um domínio está atribuído a BNI.
Makes IMPORTANTES
de NOTICES/DISCLAIMER BNI disponíveis a informação e os materiais no Web
site, incluindo mas não limitado aos sumários, às descrições, aos perfis de
usuário, aos sumários profissionais, ao texto, aos artigos, aos videos, às imagens,
aos gráficos, às publicações, à notícia, aos exames, aos artigos, aos seminários, à
informação a respeito dos membros de BNI, aos tutorials e aos alguns outros tais
materiais que aparecem no Web site (os “materiais”), para finalidades
informativas gerais somente.
Os materiais não são pretendidos constituir, e conselho não constituem,
financeiros, dos impostos, dos investimentos, médicos, legais ou dos negócios.
Aqueles que alcançam os materiais não devem agir em cima deles sem primeiro
conselho procurando do negócio, o legal, o financeiro, do imposto, do
investimento, o médico ou outro o tal, porque estes materiais são gerais na
natureza, e não podem aplicar-se a uma circunstância particular. Como esta'n, os
materiais não devem ser usados como um substituto para o consultation com um
conselheiro profissional. Consulte por favor um conselheiro profissional se você
tiver as perguntas a respeito de algumas das edições acima mencionadas. Nem
BNI, nem seus filiais, empregados, agentes, oficiais ou diretores ou Franchisees
serão responsáveis para todas as decisões que você puder fazer.
O Web site pode conter os erros tipográficos ou os inaccuracies, incluindo mas
não limitados aos erros ou aos inaccuracies relacionados ao preço, à informação
de produto, à informação de serviço, à descrição do produto ou à
disponibilidade, e não pode ser completo ou corrente. BNI reserva a direita
corrigir todos os erros, inaccuracies ou as omissões (que incluem depois que
qualquer ordem estêve submetida, confirmado e/ou carregado a seu cartão de
crédito) e à informação da mudança ou do update na observação em qualquer
altura que without prévia. Anote por favor que tais erros, inaccuracies ou
omissões podem se relacionar a fixar o preço e a disponibilidade, e nós
reservamos a direita cancelar ou recusá-la aceitar toda a ordem colocada
baseada na informação incorreta fixar o preço ou de disponibilidade.
Nós fizemos cada esforço indicar tão exatamente e confiantemente como
possível as cores, tamanhos, dimensões, materiais, texturas, e todos aspectos
físicos restantes (“Depiction”) dos bens que podem aparecer no Web site.
Entretanto, nós não podemos garantir, e não fazemos nenhuma garantia,
prometemo-la, ou acordo que alguns descreveram ou descreveram comports do
produto realmente com sua Depiction ou descrição.
Toda a citação do preço, a informação de serviço ou qualquer outra tal
informação a respeito da provisão de e das taxas para todos os bens ou serviço
oferecidos por BNI são fornecidas puramente para finalidades informativas e
ilustrativas. BNI não garante, e faz nenhuma garantia, promessa, ou o acordo que
algum descreveu ou descreveu bens ou serviços é oferecido realmente ou
comports com sua descrição no Web site. BNI reserva a direita cessar de oferecer
uns serviços ou benefícios a todo o membro ou cliente em perspectiva ou real em
em qualquer altura que, em todos os casos sem observação ou responsabilidade.
Em afixar a informação, você reaffirm o acordo abide por BNI "' código de s das
éticas as well as BNI "' código em linha de s das éticas. Entretanto, quando outro
for barrado similarmente, o Internet é sujeito ao intrusion, e as senhas às vezes

são roubadas ou cortadas. Como esta'n, antes de aceitar algum conselho ou
referrals de outro, você pode desejar confirmar independentemente o conselho
ou o referral antes de agir em cima dele.
AS RÉGUAS DA CONDUTA
seu uso do Web site são condicionadas em sua conformidade com BNI "' código
em linha de s das éticas, assim como estas réguas da conduta, todos termos
restantes do acordo, e as políticas, os guidelines e o código das éticas de sua
sociedade de BNI ou do outro acordo com BNI ou um Franchisee. Você promove
concorda especificamente não acoplar no harassment, em bullying, em
discriminação ou na outra conduta não desejada ou imprópria.
Você concorda comply com todas as leis, réguas e regulamentos aplicáveis em
alcançar e/ou em usar o Web site e/ou todos os materiais. Você deve fornecer a
informação verdadeira e exata em todas as vezes em todo o material, em índice,
em submissão, ou no outro material que você fornecer ou upload ao Web site.
Você concorda à revisão e comply prontamente com todas as mensagens
recebidas de BNI a respeito do Web site.
Os Franchisees concordam comply com todas as leis, réguas e regulamentos
aplicáveis em alcançar e/ou em usar o Web site e/ou todos os materiais. Os
Franchisees farão exame também das etapas necessárias para assegurar-se de
que todas as leis da segurança e da privacidade de dados complied com e estejam
na conformidade com os mandatos seguros do porto para a troca de informação
com BNI.
Você deve manter sua senha do usuário e todo o outro início de uma sessão
necessitado informação ao Web site, se aplicável, confidential e seguro. BNI não é
responsável para nenhum acesso desautorizado a seu cliente ou perfil por outros
visitantes do Web site e por nenhuns ramifications de tal acesso, e não pode não
fazer exame de nenhuma ação para incapacitar nenhum cliente até a observação
explícita dada por você. Sob circunstâncias desautorizadas confirmadas do uso,
BNI pode fazer exame de esforços razoáveis com velocidade razoável,
incapacitar, trava ou dirige-se de outra maneira a sua situação. Caso você gostar
de relatar uma ruptura, contate por favor BNI@BNI.com com o termo do
“observação da ruptura cliente” na linha sujeita.
Você sozinho é responsável para suas interações com outros usuários do Web
site. BNI pode monitorar disputas entre você e outros usuários, e pode terminar
seu cliente em em qualquer altura que, em sua única discreção; entretanto, BNI
está sob nenhuma obrigação monitorar tais interações ou fazer exame de toda a
ação particular.
Você concorda não usar o Web site para toda a finalidade ilegal ou fraudulent,
including impersonating qualquer pessoa ou entidade, including, mas não
limitado a, todo o empregado de BNI, agente, ou representante; ou expressá-lo
ou implicar que BNI endossa toda a indicação fazem. Você não pode usar
nenhuma informação obtida do Web site para harass, do Spam ou para
intimidate outro ou para contatá-lo sem sua permissão.
Você não pode modificar, adaptar-se, traduzir, copí, inverter o coordenador,
decompile ou desmontar qualquer parcela do Web site ou dos materiais. Mais
mais, você não pode interferir com ou disrupt a operação do Web site, including
a restrição ou inibir de nenhuma outra pessoa de usar o Web site por meio de
cortar, ou de desfigurar qualquer parcela do Web site. Mais mais, transmitir ou
fazer disponível em relação ao Web site toda a negação do ataque do serviço, o

vírus, o sem-fim, o Trojan Horse, o jogo da raiz ou o outro código ou atividade
prejudicial são proibidas. Além disso, você não pode interferir com ou violate
nenhuma outra direita do visitante ou do usuário do Web site à privacidade ou às
outras direita, ou a mina, colheita ou coletar pessoalmente a informação
identifiable sobre visitantes ou usuários do Web site, ou sobre os empregados de
BNI ou os outros indivíduos identificados no Web site, sem seu consentimento
escrito expresso.
Você é proscrito também de vender, de reselling, de transferir, de licenciar ou de
explorar para todas as finalidades comerciais qualquer uso de ou acesso
(compartilhar including das senhas e da informação do início de uma sessão) ao
Web site ou aos materiais. Você não pode minar ou informação da colheita do
Web site, including nenhum raspar do Web site. Exceptuando acordo diferente
ou permitido pelo Web site ou pelo usuário do Web site, você não pode usar o
Web site solicit nenhuns outros usuários do Web site, com a funcionalidade do
Web site ou com a funcionalidade exterior.
Você não pode moldar, para espelhar, ligação in-line a, ou fazer outro uso similar,
todo o ou qualquer parte Web site ou Web site "' índice de s, including BNI "' s ou
todo o outro partido "' propriedade intelectual de s de nisso, sem nosso prévio
expressa a autorização escrita. Sob nenhumas circunstâncias pode você ligar ao
local usando um método que contorneie o estágio do início de uma sessão e da
senha. Você não pode alcançar qualquer parcela do Web site que não é público
nem não é significado ser alcançado por usuários gerais, e você não pode tentar
cancelar nenhumas medidas de segurança no lugar no Web site.
Até ao ponto em que você pode alcançar ou download todo o software que for
feito a BNI direto disponível do Web site (“software”), tal software é o trabalho
copyrighted de BNI e/ou de seus vários concessores de licenças do terceiro
partido. Seu uso do software é governado pelos termos da extremidade - o
acordo de licença do usuário, se existerem, que acompanha ou é incluído com o
software. Você não pode instalar ou usar nenhum software que estiver
acompanhado perto ou inclui tal extremidade - acordo de licença do usuário a
menos que você concordar primeiramente aos termos de tal acordo. Toda a
garantia aplicável ao software será especificada nos termos do acordo de licença
e nenhuma garantia adicional é fornecida nisto. Se você tiver quaisquer
inquéritos a respeito destes termos, consulte por favor BNI antes de alcançar
algum programa.
VOCÊ COMPREENDE E CONCORDA QUE TODO O USO DESAUTORIZADO DE
QUAISQUER MATERIAIS DO WEB SITE OU O SOFTWARE SERÃO SUJEITO AOS
DANOS ESTIPULADOS NA QUANTIDADE DE $50.000, JUNTO COM TODOS OS
OUTROS REMÉDIOS DISPONÍVEIS A BNI NA LEI OU NA EQUIDADE. A FALHA
ABIDE PELOS TERMOS NISTO PODE SER TERRAS PARA A TERMINAÇÃO DE SUA
SOCIEDADE OU DO OUTRO PAPEL EM BNI, INCLUDING A TERMINAÇÃO DE UM
FRANCHISE/FRANCHISEE.
Caso você for obrigado pela lei fazer exame contrary de ações a todo o termo
deste acordo, você concorda notificar pelo menos BNI 30 dias antes que você
esteja requerido fazer exame de tais ações, ou se um período mais curto for
requerido, o mais cedo possível.
Até ao ponto em que você acredita que uma lei local pode impactar este acordo
(que anota, entretanto, que BNI acredita que este acordo controlar sob ESTADOS

UNIDOS. a lei e você concordam ter ESTADOS UNIDOS. a lei governa), você
concorda recomendar BNI de toda a provisão contida nisto que você acredita
para ser necessário para modificar. Se não, isto confirmará mais mais seus
consentimento e acordo aos termos expressos contidos nisto.
O ÍNDICE SUBMETEU-SE OU FÊZ-SE DISPONÍVEL A BNI que
você está sob nenhuma obrigação submeter todos os materiais a BNI, e BNI não
reivindicará a posse de nenhum texto, software, música, som, fotografias,
gráficos, vídeo, mensagens ou Tag (“índice”) você submete ou faz direto
disponível ou no Web site. Entretanto, você escolher utilizar os serviços
disponíveis no Web site para submeter, upload, ou para fornecer de outra
maneira todo o índice a BNI, você concede por este meio a BNI um worldwide,
licença inteiramente paga, royalty-livre, nonexclusive, irrestrita, ilimitada,
assignable, secundário-licensable, perpetual, irrevogável a BNI usar-se, copí,
distribuir, reproduzir, modificar, adaptar-se, melhorar, criar trabalhos do
derivative, publicar publicamente, remover, suprimir, traduzir, executar,
publicamente indicar e commercialize o índice, de inteiro ou na parte, em
qualquer maneira ou maneira sabida agora ou no futuro descobriu-o ou tornouse, e incorporar tal índice em outro trabalha dentro algum formato ou meio
sabido agora ou desenvolvido mais tarde, para alguma finalidade qualquer,
comercial ou de outra maneira, sem fornecer-lhe a compensação ou o attribution
ou alguma pessoa ou entidade, sem consentimento mais adicional, e sem alguma
responsabilidade qualquer. Você promove expressa a licença, licença, e o assent
a BNI "' direita de s registar, depositar, ou gravar de outra maneira toda a
modificação ou trabalho derivative criada por BNI do índice com os quaisquer
corpos extrangeiros ou domésticos do registo, incluindo mas não limitada ao
escritório do copyright de Estados Unidos ou aos Estados Unidos patenteia e ao
escritório da marca registrada. Você promove por este meio expressa e renuncia
irrevogavelmente todas as direitas morais no índice, no favor de BNI e em algum
de seus sucessores ou atribui-as.
Submetendo todos os originais, comentários, perguntas, sugestões, plantas,
notas, desenhos, idéias, propostas, ou materiais similares a isso (“submissões”)
ou o outro índice a BNI, você por este meio explicitamente concorda, representa
e autorização isso: (a) todos tais submissões e índice são verdadeiros e exatos,
(b) tais submissões e índice não contêm a informação confidential ou
proprietária, e sua provisão não é uma violação de nenhuma direita contractual
ou legal de nenhum partido; (c) suas submissões transformam-se
automaticamente a propriedade de BNI sem nenhuma obrigação de BNI a você;
(d) BNI não está sob nenhuma obrigação do confidentiality que relaciona-se às
submissões ou ao índice, expressas ou implicadas; (e) BNI será intitulado para
usar ou divulgar as submissões ou o índice em toda a maneira, maneira,
finalidade ou de outra maneira, worldwide; (f) BNI pode ter sob idéias similares
da consideração ou do desenvolvimento às submissões ou ao índice; e (g) você
não é intitulado a nenhum compensação, attribution ou reembolso do tipo de
BNI na troca para as submissões. Você concorda mais mais informar BNI se todas
as submissões ou mudança satisfeita desde seu registo com BNI e/ou sua
provisão a BNI, e, se apropriado, você concorda fazer tais modificações você
mesmo a seu perfil.
Mais mais, BNI pode alcançar e usar o Web site e todo o serviço e qualquer
informação armazenados thereon, including os índices de todo o índice ou

submissões, para qualquer finalidade lawful. BNI pode divulgar os índices de
todo o índice ou submissões, including a identidade e a outra informação pessoal
de qualquer usuário, submitter ou poster de tais materiais, a todo o terceiro
partido, including qualquer agência do enforcement de lei, para proteger nossa
direitas ou propriedade, ou para toda a outra razão.
Determinado índice, submissões ou material que você pode escolher se submeter
ao Web site é provável revelar sua idade, gender, nacionalidade, orientação
sexual ou religião. Você reconhece que você é inteiramente ciente e responsável
para todas as ações e impacto de fornecer materiais ditos. Você concorda que
BNI não estará prendido responsável para um impacto. Fornecendo toda a
pessoalmente informação identifiable sensível a BNI, você concede
explicitamente a BNI a direita processar, transferir e/ou divulgar o todo ou uma
parte de tal informação, de acordo com a política de privacidade.
Você por este meio faz exame e aceita da responsabilidade cheia para todos os
ramifications da disponibilidade pública de todo o índice ou submissões que
você se submeter a BNI ou faz disponível no Web site, e concorda que BNI estará
prendido harmless de qualquer resultado de tal disponibilidade ou uso, de
acordo com este acordo.
O Web site pode conter serviços da placa de boletim, áreas do bate-papo, grupos
da notícia, forums, comunidades, Web pages pessoais, calendários, e/ou outras
facilidades da mensagem ou de comunicação projetadas permiti-lo de
comunicar-se com o público em grande ou com um grupo (coletivamente, uma
“comunicação presta serviços de manutenção”). Você concorda usar os serviços
de uma comunicação afixar, emitir e receber somente as mensagens e o material
que são apropriados e relacionados ao serviço particular de uma comunicação.
BNI não a garantia em que toda a informação contida ou em serviços ditos das
comunicações é exata, de confiança ou confidential. Você concorda que BNI não
pode ser prendido responsável para nenhuns ramifications de seu afixar ou uso
de nenhumas índice ou submissões ou nenhuns materiais ou aos serviços ditos
das comunicações.
Você concorda não upload, distribui, faz disponível, ou publica de outra maneira
com o Web site ou todo o serviço thereon, qualquer índice ou submissão isso:
contem um vírus, uma lima corrupt, ou todo o outros software ou
programas similares que puderem danificar a operação de um outro "'
computador de s;
deve ilegal ou incentivar de outro cometer a atividade ilegal;
violative das direitas de algum partido, infringing em cima da patente, da
marca registrada, do segredo de comércio, do copyright, ou da outra direita de
propriedade intelectual ou proprietária de algum partido;
defamatory, libelous, obscene, pornographic, indecente, lewd, impróprio,
invasive de direitas da privacidade ou do publicity, abusando, ameaçando,
harassing, ameaçando, bullying ou de outra maneira desagradável;
Constitui propagandas ou oferece-as aos bens do sell ou da compra ou aos
serviços do tipo, a menos que autorizado por BNI;
Contem uma competição, um esquema da pirâmide ou uma letra chain;
Pode restringir ou inibir todo o outro usuário de usar os serviços de uma
comunicação; ou
Violates todas as réguas da conduta que puderem ser aplicáveis a um
serviço particular de uma comunicação.

BNI retem a direita, mas não a obrigação, monitorar toda a atividade e submissão
ou índice submetida, afixada, uploaded, ou comunicada de outra maneira a BNI
ou ao Web site, ou é feito disponível no Web site. BNI pode obstruir, para editar,
modificar ou remover toda a submissão ou satisfazê-la julgam para ser violative
deste acordo, ou quaisquer outras índice ou submissões que BNI julgar, em BNI "'
única discreção de s, ser desagradáveis ou em toda a maneira não no furtherance
dos objetivos ou das finalidades de BNI, no Web site ou na área particular do
Web site a que tal índice ou submissão podem ter sido colocados. Entretanto,
BNI não faz exame de nenhuma responsabilidade e não supõe nenhuma
responsabilidade para nenhuma índice ou submissão afixado por você, ou
nenhuns danos causados por um outro usuário "' acesso de s a tal índice no Web
site, se antes ou depois de nenhuma remoção de tal índice ou de submissão por
BNI. BNI em nenhuma maneira endossa todo o índice ou submissão afixado a ou
feito disponível com o Web site.
BNI não controla o índice ou a submissão submetido a BNI ou feito de outra
maneira disponível a outro no Web site, e não tem nenhum obrigação ou dever
verificar a exatidão de uma índice ou submissão, ou a identidade de nenhum
usuário que fornecer tais materiais ou supervisionar uploading, o uso ou a
disponibilidade de tais materiais ou ao Web site. Caso você acreditar que todo o
usuário do Web site violated este acordo, contate por favor BNI imediatamente, e
BNI pode fazer exame da ação que, em sua única discreção, julga apropriado sob
as circunstâncias
BNI "' DIREITAS de PROPRIEDADE INTELECTUAL de S
os materiais, o Web site e seus índices downloadable são protegidos pelas leis de
copyright dos Estados Unidos e de outros jurisdições world-wide. Você
reconhece que quando alguns dos materiais disponíveis no Web site puderem
ser compilados das fontes publicamente disponíveis, a compilação de tais
materiais representa o esforço protectable e a expressão exercidos por BNI, e
você concorda não contestar mesmos.
Você pode imprimir e/ou download uma cópia de qualquer parte do Web site
para seu uso pessoal, non-commercial, mas você não pode copí, não distribui,
não faz o uso comercial de nem não explora de outra maneira qualquer parte dos
materiais ou o Web site para nenhuma outra finalidade sem o consentimento
escrito expresso de BNI, e você não pode modificar qualquer parte do Web site
para nenhuma razão. O Inclusion de qualquer parte do Web site em um outro
formulário impresso, eletrônico ou outro do trabalho, se, ou em um inclusion de
qualquer parte do Web site em um outro Web site ligando, moldando, in-line
ligando, ou de outra maneira, é proibido estritamente sem concordar a BNI "'
termos imperativos de s do uso e obter BNI "' autorização escrita expressa de s
previamente. Adicionalmente, você não pode remover nenhuma marca
registrada, copyright, ou a outra observação das direitas que aparece no Web
site.
As marcas registradas, as marcas de serviço, os logos e todos os projetos usados
ou indicados no específico do Web site a BNI são marcas registradas e/ou marcas
de serviço possuídas por BNI. Todo o uso dos trabalhos copyrighted, marcas
registradas ou marcas de serviço, including a reprodução, a modificação, a
distribuição ou o republication de mesmos sem o prévio expressa a permissão

escrita de BNI é proibido estritamente. Outros trabalhos copyrighted, marcas
registradas, marcas de serviço, nomes de comércio e logos da companhia
utilizados no Web site são a propriedade de seus proprietários respectivos.
Todos os direitos reservados. A aparência de umas marcas registradas do
terceiro partido em nenhuma maneira não implica nenhuma conexão, licença,
aprovaçã0 ou o outro tal relacionamento do tipo com tal terceiro partido.
O Web site pode também conter amostras de BNI "' programas de s para
finalidades informativas. Estes programas não podem ser usados para nenhuma
finalidade comercial. Além disso, a determinados tecnologia e programas podem
ser sujeitos às direita de propriedade intelectual, e todo o uso desautorizado é
proibido estritamente.
BNI pode ser alcançado dirigindo comunicações a:
Upland
da maneira do comércio da faculdade de BNI
545, CA 91786
1-909-608-7575 (telefone)
1-909-608-7676 (Fax)
BNI@BNI.com.
O ENFORCEMENT DO ACORDO
BNI pode investigar violação relatada, alegada ou suspeitada deste acordo, e faz
exame de toda a ação que BNI, em sua única discreção, julgar apropriado. Tal
ação pode incluir emitir os avisos, suspensão de um usuário "' acesso de s ao
Web site ou terminar a terminação de tal acesso, em em qualquer altura que. BNI
reserva a direita recuperar aquelas quantidades gastadas em relação ao
enforcement, de toda a violação destes termos.
A TERMINAÇÃO
o serviço do Web site é fornecida por BNI com um acordo com os Franchisees. A
participação no Web site não é uma direita dada com sociedade, e todas as
direitas ou privilégios usar o Web site podem ser revogados por BNI em em
qualquer altura que para qualquer razão em sua única discreção. Tal revogação
da permissão usar este Web site será separada de toda a determinação que BNI
ou o Franchisee puderem fazer a respeito de um "' sociedade de s em um capítulo
local ou qualquer outra participação em BNI.
Você ou BNI podem terminar este acordo em em qualquer altura que, para a
causa ou sem causa. Se BNI terminar este acordo, é eficaz imediatamente em
cima da observação a você. Se você terminar este acordo, é eficaz dentro de uma
quantidade de tempo razoável depois que você fornece BNI com tal observação;
entretanto, BNI pode reter e usar sua informação de acordo com este acordo. Se
você gostar de terminar sua sociedade no Web site, contate-nos por favor em
BNI@BNI.com. Se você, em em qualquer altura que, falha remanescer um
membro de um capítulo de BNI, este acordo pode ser terminado, e BNI pode
suprimir seu cliente do Web site e barrar seu uso futuro de e alcançá-lo ao Web
site. Sem limitar as direitas antecedentes, BNI tem uma política de terminar os
usuários que são violators do repeat do código em linha de BNI das éticas e
violators do ato de copyright de Estados Unidos, como notável na política do
copyright e da marca registrada [ligação].

Todas as concessões de todas as direitas de você a BNI se relacionaram ao índice,
submissões, materiais, ou outros materiais, incluindo mas não limitados ao
copyright ou outras licenças da propriedade intelectual sobreviverão qualquer
terminação deste acordo.
A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E O DISCLAIMER DAS GARANTIAS
DEVEM NUNCA BNI, SEUS FORNECEDORES OU OUTROS TERCEIROS PARTIDOS
MENCIONADOS NO WEB SITE SEJAM RESPONSÁVEIS PARA TODOS OS DANOS
QUALQUER QUE RESULTAM DE SEU USO OU QUALQUER OUTRO "' USO DE S DE
OU ACESSO INDIVIDUAL AO WEB SITE OU TODOS OS BENS OU HEREON
CONTIDO SERVIÇOS. BNI NÃO AUTORIZA QUE O ACESSO AO WEB SITE SERÁ
UNINTERRUPTED OU SEM ERROS. BNI DESMENTE ALGUNS E TODA A
RESPONSABILIDADE DE TODOS OS MAUS FUNCIONAMENTOS, DE LIMITAÇÕES
NO ACESSO OU DE INTERRUPTIONS E AO WEB SITE. ADICIONALMENTE, BNI
NÃO AUTORIZA QUE TODA A INFORMAÇÃO TRANSMITIDA POR BNI AO
INDIVÍDUO ATRAVÉS DO WEB SITE É EXATA OU EFICAZ. BNI NÃO AUTORIZA
QUE SEU USO DO WEB SITE NÃO VIOLATE AS DIREITAS DE OUTRAS. MAIS
MAIS, NEM BNI, NEM TODO O OUTRO PARTIDO ENVOLVIDO NA CRIAÇÃO, NA
PRODUÇÃO OU EM HOSPEDAR DO WEB SITE SERÃO RESPONSÁVEIS PARA OS
DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTIAL, ESPECIAIS OU
PUNITIVE ALGUNS QUE LEVANTAM-SE FORA DE SEUS USO E/OU ACESSO AO
WEB SITE OU A TODOS OS BENS OU HEREON CONTIDO SERVIÇOS. SEU ÚNICO
REMÉDIO PARA O DESCONTENTAMENTO COM O WEB SITE OU OS MATERIAIS É
PARAR DE USAR O WEB SITE OU OS MATERIAIS.
BNI NÃO TEM NENHUMA OBRIGAÇÃO VERIFICAR A IDENTIDADE DE NENHUM
USUÁRIO QUE UTILIZA O WEB SITE OU OS SERVIÇOS DISPONÍVEL THEREON,
NEM BNI TEM TODA A OBRIGAÇÃO MONITORAR O USO DO WEB SITE POR
OUTROS USUÁRIOS. BNI NÃO SERÁ PRENDIDO RESPONSÁVEL PARA O ROUBO
DA IDENTIDADE OU O NENHUM OUTRO EMPREGO ERRADO DE SUA
IDENTIDADE OU INFORMAÇÃO.
SEM LIMITAR O ANTECEDENTE, E À LEI INFERIOR PERMISSÍVEL DA EXTENSÃO
A MAIS CHEIA, TUDO NO WEB SITE É-LHE FORNECIDO “COMO É” E BNI
DESMENTE ESPECIFICAMENTE TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSA OU
IMPLICADO, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO AS GARANTIAS DO
MERCHANTABILITY, A APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE E UM NONINFRINGEMENT PARTICULARES COM RESPEITO AO WEB SITE, OS SEUS
ÍNDICES, E OS ALGUNS BENS OU SERVIÇO FORNECIDOS ATRAVÉS DO WEB
SITE. SE VOCÊ FOR DESCONTENTADO OU PREJUDICADO POR BNI, PELO WEB
SITE OU POR QUALQUER COISA RELACIONADO A BNI, VOCÊ PODE DEIXAR BNI
E A SOCIEDADE NO WEB SITE E PARA TERMINAR O ACORDO E TAL
TERMINAÇÃO SERÁ SEU ÚNICO E REMÉDIO EXCLUSIVO.
Notwithstanding o antecedente, caso uma corte encontrar que os disclaimers
acima não são enforceable, os partidos concordam-lhe que nem BNI nem algum
de seus subsidiárias, companhias affiliated, empregados, accionistas, ou
diretores (ou, a respeito visitantes, Franchisees) serão responsável para (1)
todos os danos no excesso das taxas da sociedade pagas por você por sua
participação em um ano de BNI, ou (os 2) quaisquer danos ou perdas de uso
indiretas, incidentais, punitive, especiais, ou consequential, de rendimento
perdido, de lucros perdidos ou de dados ou todo o terceiro partido de seu uso do
Web site ou de quaisquer serviços, índice, submissões, Materiais ou outros

materiais sobre, alcançado completamente ou downloaded do Web site, mesmo
se BNI estiver ciente ou for recomendado da possibilidade de tais danos. Esta
limitação aplicar-se-á não obstante a base de sua reivindicação ou se ou não os
remédios limitados forneceram nisto a falha de sua finalidade essencial. Você
reconhece que você participou neste acordo como um cliente comercial e não
como um consumidor individual.
Esta limitação não se aplicará a nenhuns danos que BNI lhe causar
intencionalmente e knowingly na violação desta acordo ou lei aplicável que não
pode ser desmentida neste acordo.
INDEMNITY que
você concorda defender, indemnify e prender BNI harmless, suas filiais e seus
fornecedores, e cada um de seus sócios, empregados, representantes e agentes
respectivos (e se aplicável, Franchisees), e de encontro a todas as reivindicações,
perdas, custos, danos, responsabilidades e despesas (including, mas não limitado
a, taxas do advogado) levantando-se fora de:
Suas atividades em relação ao Web site;
Alguma violação deste acordo por você;
Algum uso impróprio ou desautorizado dos materiais por você;
Toda a conduta, atividade ou ação que forem inferiores ilegal ou ilegal
qualquer lei do estado, a federal ou a comum, ou violative das direitas de todo o
indivíduo ou entidade, acoplaram dentro, causado perto, ou facilitado em
qualquer maneira com o uso do software ou da informação que aparecem no
Web site;
Todo o allegation que qualquer coisa você transmitir ou tentar transmitir,
incluindo mas não limitado a qualquer índice ou submissão você submete-se,
afixa-se, ou faz-se de outra maneira disponível, com ou em relação ao Web site,
infringes ou violates de outra maneira a propriedade intelectual, a privacidade
ou as outras direitas de todo o terceiro partido.
Até ao ponto em que você fornece voluntàriamente sua início de uma sessão,
senha ou informação do membro a outra, você concorda ser limitado perto e
responsável para seu hereon das ações.
INCORPORAÇÃO DA POLÍTICA de PRIVACIDADE
nós usamos sua informação somente como descrita na política de privacidade,
que é incorporada expressa como termos deste acordo. Se você objetar a
qualquer coisa na política de privacidade, por favor não use nossos serviços nem
não nos contate diretamente para determinar se uma isenção ou uma
modificação especial podem ser autorizadas.
A ESCOLHA DA LEI E DO JURISDIÇÃO
a menos que especificada de outra maneira, o Web site e seus índices são
fornecidos unicamente fornecendo a informação. O Web site é controlado e
operado por BNI de Califórnia, nos Estados Unidos da América, não obstante
onde seus usuários podem ser encontrados, do tempo ao tempo. Você concorda
que algum disputa se levantar sob o acordo estará resolvido exclusivamente pelo
arbitration como determinado abaixo, e se nao aplicável, pelo estado de
Califórnia ou pelas cortes federais, aplicando a lei de Califórnia New York, não
obstante quaisquer princípios dos conflitos da lei e sem consideração a Califórnia
"' escolha de s da doutrina das leis. Por seu uso, você renuncia todo o

jurisdictional, venue ou objeções inconvenient do forum a tais cortes para
finalidades de resolver estas disputas.
Embora o Web site seja worldwide disponível, você compreende e concorda que
a lei de seu jurisdição home pode fornecer as proteções não fornecidas nos
Estados Unidos, e que visitando o Web site, você unequivocally e concorda
unambiguously submeter e adjudicate todas as disputas que se levantarem fora
de tal uso conforme aos termos e às circunstâncias indicados nesta escolha da
cláusula da lei e de jurisdição.
Em todo o levantar-se procedente fora deste acordo, cada partido concorda que
o serviço pode ser feito em cima dele pelo E-mail a BNI@BNI.com e ao usuário no
endereço então na lima e/ou ser unido ao cliente do usuário, ser seguido pelo
serviço por um portador internacional reconhecido para nenhuma entrega
normal mais menos do que padrão.
AS LIGAÇÕES a OUTROS WEB SITE
o Web site podem conter as ligações a outros locais (do “Web site terceiro
partido”). Estas ligações são fornecidas unicamente para a conveniência de
nossos usuários. BNI não endossa, não sanction nem não verifica a exatidão da
informação contida em Web site do terceiro partido ou em nenhuns produtos ou
dos serviços anunciados em Web site do terceiro partido. Se você se decidir sair
do Web site e navigate aos Web site do terceiro partido, ou se instalar quaisquer
aplicações, software do índice de uns Web site, você do download faz assim em
seu próprio risco. Uma vez que você alcança um Web site do terceiro partido
com uma ligação no Web site, você está coberto já não pela política de
privacidade ou os termos imperativos do uso do Web site, e você pode ser sujeito
aos termos e as condições e a política de privacidade de tal Web site do terceiro
partido. Você deve rever os termos e as políticas aplicáveis, including a
privacidade e os dados que recolhem práticas, de todo o local a que você navigate
do Web site, ou relacionando-se a quaisquer aplicações que você se usar ou
instala de tais Web site do terceiro partido. Os interesses a respeito de um Web
site do terceiro partido devem ser dirigidos ao Web site próprio do terceiro
partido. BNI não carrega nenhuma responsabilidade para nenhuma ação
associada com nenhum Web site do terceiro partido.
EXPORTE O CONTROLE
seu uso do Web site, including todos os serviços thereon, seja sujeito a leis e a
regulamentos do controle da exportação e da reexportação, including os
regulamentos da administração da exportação (“ORELHA”) mantidos pelo
departamento de Estados Unidos de comércio e por quaisquer programas
mantidos pelo escritório do departamento do Tesouraria do controle dos
recursos extrangeiros. Você reconhece que você não pode exportar, re-export,
vender, desviar, transferir ou de outra maneira dispôr de nenhum software ou
serviço a nenhum end-user sem obter autorizações requeridas. Você autoriza
também que você não está proibido de receber os produtos da origem dos E.U.,
incluindo mas não está limitado àqueles que podem aparecer no Web site.
AS POLÍTICAS PARA CRIANÇAS
o Web site não são dirigidas aos indivíduos sob a idade de 13, nem contem a
informação que seria potencial prejudicial aos menores em toda a maneira.
Entretanto, nós recomendamos todos os visitantes ao Web site sob a idade de 13
não divulgar ou não fornecer nenhuma informação pessoalmente Identifiable.
Caso BNI descobrir que uma criança sob a idade de 13 nos forneceu

pessoalmente a informação Identifiable, nós suprimiremos a informação
Identifiable da criança pessoalmente de acordo com o ato em linha da proteção
da privacidade das crianças de 1998.
Veja por favor o Web site do Commission de comércio federal para
(www.ftc.gov) para mais informação.
Notwithstanding o antecedente, conforme a 47 U.S.C. A seção 230 (d), como
emendado, nós notificamo-lo por este meio que as proteções do controle
parental estão comercialmente disponíveis para lhe ajudar em limitar o acesso
ao material que é prejudicial aos menores. Mais informação na disponibilidade
de tal software pode ser encontrada com as fontes publicamente disponíveis.
Você pode desejar contatar seu Internet Service Provider para mais informação.
O ARBITRATION
algum disputa relacionar em toda a maneira a este termos do uso, a política de
privacidade ou o Web site será submetido ao arbitration confidential no estado
de Califórnia, a não ser que aquele, BNI possa procurar relevo injunctive,
equitable ou outro apropriado em qualquer estado ou a corte federal em
Califórnia até ao ponto em que você violated ou o ameaçou violate BNI "' direitas
de propriedade intelectual de s. Você concorda submeter-se ao jurisdição de uma
corte de Califórnia ou o tribunal do arbitration com a finalidade das disputas
abaixo e você concordam que a decisão de tal corpo estará dada o mesmos peso e
efeito legal como se requisitado em todo o jurisdição em que você residir ou fizer
o negócio.
Toda a ação ou disputa entre os partidos devem ser começadas dentro de um ano
depois que a acumulação da causa da ação, ou serão barradas. Toda a ação ou
disputa entre os partidos, including introduções do arbitrability, devem, na
opção de um ou outro partido, para ser determinado pelo arbitration
administrado por Arbitration Serviços, Inc. sob suas réguas comerciais do
Arbitration, (7600 Jericho Turnpike, Woodbury, NY 11797; E-mail:
administration@arbitr8ors.com; telefone: 516-364-1730; Web site:
www.arbitr8ors.com), ou alguma outra companhia do arbitration situada em
Califórnia cujas as réguas são substancialmente similares às réguas comerciais
do Arbitration da associação americana do Arbitration. A concessão de um
árbitro estará ligando em cima dos partidos e pode ser entrada como um
julgamento em toda a corte competente. Até ao ponto em que você rompe este
acordo, e o arbitration é necessário para reforçar este acordo, ou para parar a
conduta violative, e um relevo das concessões do árbitro a BNI, você concorda
pagar os custos associados com o arbitration as well as BNI "' taxas legais de s.
O GENERAL DENOMINA
O SEVERABILITY
se alguma provisão deste acordo for encontrada para qualquer razão ser ilegal,
vaga ou unenforceable, então que a provisão estará dada seu efeito enforceable
máximo, ou será julgado severable deste acordo e não afetará a validez e o
enforceability de nenhuma provisão restante.
OS ACORDOS INTEIROS E AS EMENDAS
este acordo e aquelas abrangidas pela referência constituem o acordo inteiro
entre você e BNI a respeito de seus uso e interação com o Web site. Este acordo
substitui alguns e todos os acordos prévios relacionados a este tópico, se escrito
ou oral. Todas as emendas a este acordo por você devem estar na escrita, e BNI
não será limitado a nenhuma ação da atividade que não assim que do ligamento

próprio para fazer na escrita. BNI pode modificar este acordo em qualquer altura
que perto em afixar termos modificados ao Web site, e todos tais termos estarão
ligando em perspectiva, mas não retroactively, em cima de afixar.
OBSERVA que
todas as observações a você sob este acordo podem ser fornecidas através do Email ou dos todos os outros meios que das comunicações você fornecer ao Web
site. Todas as observações de você a BNI "' endereço de s indicado acima devem
ser emitidas a:
O Upland
da maneira do comércio da faculdade de BNI
545, RENÚNCIA do CA
91786
BNI@BNI.com
nenhuma falha por BNI reforçar nenhum termo deste acordo de encontro a você
ou a nenhum outro usuário não será considerado uma renúncia de BNI "' direita
de s reforçar este acordo a respeito de nenhumas violações futuras cometidas
por você ou por nenhum outro usuário.
A ATRIBUIÇÃO
este acordo é pessoal a você, e você não tem nenhuma direita atribuir este
acordo a nenhum partido. BNI pode atribuir o todo ou uma parte deste acordo a
todo o partido, em em qualquer altura que. BNI pode substituir-se, por o
novation unilateral, eficaz em cima da observação a você ou em cima de afixar ao
Web site, para todo o terceiro partido que supuser BNI "' direitas e obrigações de
s sob este acordo.
© 2013 BNI todos os direitos reservados.
COPYRIGHT A POLÍTICA
se você acreditar na fé boa que qualquer índice, a submissão, ou o outro material
afixado no Web site infringes o copyright em seu trabalho, contatar por favor
nosso agente do copyright, designado sob o ato de copyright do Millennium de
Digital (“DMCA”) (17 U.S.C. ‚Â§512 de Ã (c) (3)), com a correspondência que
contem o seguinte:
Uma assinatura física ou eletrônica do proprietário, ou uma pessoa
autorizada agir em nome do proprietário, do copyright que infringed alegada;
A identificação do trabalho copyrighted reivindicou infringed;
Identificação, com a informação razoavelmente suficiente permitir sua
posição do material que é reivindicado infringing;
Informação razoavelmente suficiente permitir BNI contatá-lo;
Uma indicação que você tem uma opinião da fé boa de que o uso do
material na maneira se queixe não é autorizada pelo proprietário do copyright,
por seu agente, ou pela lei; e,
Uma indicação que a informação na notificação é exata, e sob a penalidade
do perjúrio, que você está autorizado agir em nome do proprietário de uma
direita exclusiva que infringed alegada.

Você reconhece que se você não comply com todas as exigências desta seção, sua
observação de DMCA não pode ser válida. Para todas as perguntas a respeito
deste procedimento, ou para submeter uma queixa, contate por favor o agente
designado s do copyright de BNI "' DMCA:
Adam R. Bialek
Wilson Elser Moskowitz Edelman Dicker LLP
3 Gannett Drive150 E. 42nd A rua
PlainsNew branco York, New York 10017604
Adam.Bialek@wilsonelser.com
emite por favor uma cópia de observação dita:
Norma Dominguez
BNI Empresas, Inc.
Upland da maneira do comércio de 545
faculdades, © 2012
do CA 91786 1-909-608-7575 (
telefone) 1-909-608-7676 (
Fax
) BNI@BNI.com 2013 BNI todos os direitos reservados.
A POLÍTICA da QUEIXA (MARCA REGISTRADA INCLUDING E PRIVACIDADE)
se você acreditar na fé boa que todo o índice, a submissão, ou o outro material
afixado no Web site infringes algumas de suas direitas à excepção no copyright,
ou é de outra maneira ilegal, você deve emitir uma observação a BNI@BNI.com
com uma cópia a Adam Bialek em Adam.Bialek@wilsonelser.com, contendo a
seguinte informação:
Seu endereço conhecido, físico, endereço do E-mail e número de telefone;
Uma descrição do índice, da submissão, ou do outro material afixado no
Web site que você acredita violates suas direitas ou é de outra maneira ilegal, e
que as partes de materiais que ditos você acredita devem ser remediadas ou
removido;
Identificação da posição do material no Web site;
Se você acreditar que o material violates suas direitas, uma indicação a
respeito da base das direitas que você reivindica violated;
Se você acreditar que o material é ilegal ou violates as direitas de outras,
uma indicação a respeito da base desta opinião;
Uma indicação sob a penalidade do perjúrio que você tem uma opinião da
fé boa de que o uso do material na maneira se queixe não é autorizada e de que a
informação que você está fornecendo seja exata ao mais melhor de seu
conhecimento e na fé boa; e,
Sua assinatura física ou eletrônica.
Se nós recebermos uma mensagem que complies com as todas estas exigências,
nós avaliaremos a submissão, e se apropriado, em BNI "' única discreção de s,
BNI fará exame da ação. Nós podemos divulgar sua submissão ao poster do
material violative reivindicado, ou todo o outro partido.
© 2013 BNI todos os direitos reservados.

SUA PRIVACIDADE ENDIREITA
a data eficaz da política atual: 24 de Maio de 2013
esta política de privacidade governa a maneira em que BNI Empresas, Inc. (em
seguida “BNI”) coleta e usa pessoal e informação que non-personal nós
aprendemos sobre você de sua visita ao BNI conectamos o Web site (o “Web
site”). A informação obtida com a sociedade em BNI não é coberta nisto. Para
mais informação, contato BNI@BNI.com.
Por favor consulte também aos [termos imperativos do uso], que estão
incorporados como se recited inteiramente nisto, se você não fizer já assim.
OS LOCAIS COBRIRAM
esta política de privacidade aplicam-se a BNI "' conduta de s em relação ao BNI
conectam o Web site situado dentro do domínio de BNIConnect.com, e outros
domínios relacionados operados por BNI.
TERRITORIALITY
não obstante onde nossos usuários são encontrados, seus dados pessoais será
processado por nós nos Estados Unidos, onde os regulamentos da proteção dos
dados e da privacidade podem ou não podem ser ao mesmo nível da proteção
que em outras partes do mundo. VISITANDO ESTE WEB SITE, VOCÊ
UNEQUIVOCALLY E UNAMBIGUOUSLY CONSENTIMENTO À COLEÇÃO E
PROCESSAR NOS ESTADOS UNIDOS DE TODA A INFORMAÇÃO PESSOAL E NONPERSONAL COLETADA OU OBTIDA POR BNI COM AS SUBMISSÕES
VOLUNTÁRIAS, E ESSA LEI DE ESTADOS UNIDOS GOVERNAM UNS COLEÇÃO E
PROCESSAR.
A CONFORMIDADE SEGURA do PORTO do COMMISSION EUROPEU
Notwithstanding a indicação do territoriality acima, BNI complies com os
ESTADOS UNIDOS - estrutura segura do porto do EU e os ESTADOS UNIDOS estrutura segura suíça do porto como determinada pelos ESTADOS UNIDOS.
Departamento de comércio (“porto seguro”) a respeito da coleção, do uso, e da
retenção da informação pessoal dos países de membro da união (“EU”) e de
Switzerland europeus, assim como tais dados coletados de Canadá. BNI certificou
que adere aos princípios seguros da privacidade do porto da observação, da
escolha, de transferência para a frente, da segurança, da integridade de dados, do
acesso, e do enforcement.
Para mais informação a respeito do porto seguro, consulte por favor o
departamento de Estados Unidos de comércio na COLEÇÃO
de www.export.gov/safeharbor DE INFORMAÇÃO
- a informação pessoal
da informação pessoal é definida como sua nome ou informação que
permitiriam o de ser contatados, as well as sua profissão, e toda a informação
financeira ou médica sobre você.
A finalidade do BNI conecta o Web site é permitir que os membros de BNI ou
outros participants permitidos compartilhem voluntàriamente de sua
informação pessoal um com o otro. Não há nenhuma exigência participar no BNI
conecta o Web site. Se você fornecer a informação pessoal ao Web site, estará
coletado e armazenado por BNI para que você para usar o BNI conecta o Web
site. Se você for concernido sobre fornecer sua informação a BNI para esta

finalidade, por favor não use o Web site, e notifique seu capítulo e o diretor do
executivo que você escolhe opt fora de ser incluído em BNI conecta.
Com este Web site, BNI não coleta nenhuma informação pessoal sobre você a
menos que você voluntário a submeter. Você pode submeter a informação
estalando nas várias ligações, tais como o “contato nós.” Adicionalmente, BNI
coleta tal informação quando você se aplica para a sociedade, se regista para o
Web site, se pede a informação, registo para um username, se termina a área do
“perfil” de seu cliente, ou se compra todo o artigo em qualquer Web site affiliated
de BNI, ou em um número de maneiras adicionais.
Anote por favor que além a BNI e a suas filiais, os Franchisees terão o acesso a
sua informação. Fornecendo a informação, e alcançando o Web site, os
Franchisees concordam comply com os termos desta política de privacidade e
manter o mesmo nível da segurança que BNI.
- A informação Non-Personal
BNI pode coletar a informação non-Personal sobre você ou a sua atividade no
Web site. A informação Non-Personal pode ser coletada em vários estágios no
Web site, incluindo quando você afixa a informação non-Personal a seu perfil. O
Web site pode automaticamente reconhecer e informação da loja sobre o tipo de
browser que você se está usando; seu endereço do Internet Protocol (“IP”); a
hora, a data, e o comprimento de sua visita; as páginas que você visita, e o local
consultando. Esta informação, se coletada, é coletada através do código de
computador emitido a seu computador (consultado geralmente a como
“bolinhos”). Os bolinhos não podem expirar, a menos que você os suprimir
manualmente ou o ajustar seu browser para os rejeitar. Se você não aceitar os
bolinhos, entretanto, você pode ter a dificuldade que navigating o Web site. Além
disso, o Web site pode utilizar balizas da correia fotorreceptora, as ligações
encaixadas da correia fotorreceptora, e as outras usadas geralmente informaçãorecolhendo ferramentas.
O USO
BNI usa a informação non-personal controlar o Web site. BNI pode analisar os
dados sobre visitas ao Web site para fazê-lo mais acessível e interessando para
visitantes. BNI pode compartilhar destes dados com os terceiros partidos, para
fornecer geralmente serviços para BNI associado com a manutenção do Web site.
Adicionalmente, BNI pode divulgar a informação sobre que páginas do Web site
você visita no Web site.
Se você submeter a informação pessoal ao Web site, a informação estará usada
para a finalidade que você pediu ou para qual é coletado ou para toda a
finalidade você autoriza subseqüentemente. Que a informação pode ser
armazenada e mantido para contanto que for necessário razoável effectuate o
serviço você peça e por um tempo razoável depois disso. BNI processará esta
informação em uma maneira que seja consistente com as finalidades para que foi
coletada ou autorizada subseqüentemente por você.
A informação pessoal que você fornece ao Web site a ser afixado a seu perfil ou
para ser feito de outra maneira disponível pode ser compartilhada com outros
usuários do Web site. Há um número de maneiras em que você pode controlar
quanto informação que você fornece ao Web site é compartilhado com outros
usuários, e BNI fará exame de esforços comply com seus pedidos; entretanto,
você informação pode ser usado por BNI e o Web site as well as Franchisees na
maneira em que está autorizou de outra maneira nesta política. Se você escolher

se comunicar com outros usuários do Web site com a funcionalidade interna, tais
comunicações podem utilizar sua informação pessoal, e podem divulgar tal
informação ao usuário a quem sua comunicação é dirigida.
Adicionalmente, BNI pode usar tal informação contatá-lo a respeito do Web site
ou informá-lo de outros produtos ou serviços disponíveis de BNI e de suas filiais.
BNI pode também usar tal informação contatá-lo através dos exames para
conduzir a pesquisa sobre sua opinião de serviços atuais ou dos serviços novos
potenciais a ser oferecidos. BNI pode, do tempo ao tempo, para contatá-lo em
nome dos sócios de negócio externos sobre oferecer particular que pode ser do
interesse a você. BNI pode também usar tal informação conduzir a pesquisa para
o benefício de BNI e de sua sociedade.
Além, BNI pode compartilhar de dados com os sócios confiados para ajudar-nos
cumprir seu pedido, executar a análise estatística, emitir-lhe o email ou o correio
postal, fornecer a sustentação de cliente, ou arranjá-la para entregas. Todos tais
terceiros partidos são proibidos de usar sua informação pessoal a não ser que
para fornecer estes serviços a BNI, e sejam requeridos manter o confidentiality
de sua informação. Sob nenhumas circunstâncias queira BNI seja prendido
responsável por toda a falha por um partido tão terceiro comply com os
princípios diretivos, seguros da privacidade do EU do porto ou o qualquer
acordo com BNI aderir a tais exigências, exceto como fornecidas pelos princípios
seguros do porto ou pela lei aplicável.
BNI conectam permitem que seus dados sejam compartilhados com o Franchisee
cuja na região seu capítulo é encontrado, as well as os empregados e os
contratantes independentes retidos por esse Franchisee. Você concorda
expressa a este compartilhar dos dados e do Franchisee concorda abide pelo
menos pelo mesmo nível da segurança de dados tido recursos para por BNI. Sob
nenhumas circunstâncias queira BNI seja prendido responsável por toda a falha
por tal Franchisee comply com os princípios diretivos, seguros da privacidade do
EU do porto ou o qualquer acordo com BNI aderir a tais exigências, exceto como
fornecidas pelos princípios seguros do porto ou pela lei aplicável.
Até ao ponto em que os princípios seguros do porto ou a lei canadense se
aplicam a seus dados, BNI assegurar-se-á de que um transferee do terceiro
partido subscreva aos princípios seguros do porto, é sujeito aos padrões
diretivos e suíços da privacidade do EU dos dados de proteção, ou concorda de
outra maneira comply com os ESTADOS UNIDOS - E.U. e ESTADOS UNIDOS - os
princípios seguros suíços do porto porque relacionam a toda a informação
pessoal tal terceiro partido obtêm de BNI. Sob nenhumas circunstâncias queira
BNI seja prendido responsável por toda a falha por um partido tão terceiro
comply com o EU e os ESTADOS UNIDOS - princípios seguros suíços do porto ou
por algum acordo com BNI aderir a tais exigências, exceto como fornecido pelos
ESTADOS UNIDOS - E.U. e ESTADOS UNIDOS - princípios seguros suíços do porto
ou lei aplicável.
Além disso, BNI pode divulgar toda a informação coletada à extensão BNI
acredita razoavelmente que tal divulgação é desejável de comply com a lei, como
em resposta a qualquer subpoena, à extensão razoavelmente necessária
estabelecer ou defender uma reivindicação legal e para outras finalidades
permitidas pela lei aplicável. Adicionalmente, uma informação pode ser
transferida a um terceiro partido no evento de uma venda, de uma aquisição, de

um merger ou de uma bancarrota envolvendo BNI ou toda a subsidiária ou
secionar disso.
Se você não desejar BNI ou Franchisee usar sua informação de acordo com esta
política, por favor não submeta nenhuma informação pessoal a BNI ou a
Franchisee.
CONSINTA NA INFORMAÇÃO PROCESS
usando o Web site e submetendo a informação a ela, você consente por este
meio permitir que BNI processe a informação de acordo com esta política. Você
compreende que informação que pessoal e non-Personal você se submete ao
Web site ou aquele está coletado quando você visita o Web site pode revelar seus
identidade ou aspectos sobre ela e sobre você. Você pode retirar seu
consentimento em qualquer altura que perto em terminar seu cliente do Web
site, de acordo com o procedimento do Web site, e por BNI contatando em
BNI@BNI.com. Anote por favor que se você retirar seu consentimento, BNI pode
terminar seu cliente, mas BNI pode reter sua informação pessoal e a informação
non-Personal em um formato non-public aos dados agregados process, ou em
um formato do non-agregado para finalidades do negócio, porque BNI, em sua
única discreção, julga apropriado. Embora BNI possa reter sua informação que
coleta, está sob nenhuma obrigação fazer assim, e pode suprimir seus registros
de sua informação em em qualquer altura que, sem seu consentimento e
discreção da sola s de BNI de ".
O ACESSO, o UPDATE E OPT-OUT
se você gostar de alcançar ou atualizar alguma informação que você emitir a
BNI, se você não quiser receber a informação de BNI ou se você gostar de limitar
sua informação "' uso ou divulgação de s, contatam-nos por favor em
BNI@BNI.com.
Em tal hora, BNI pode pedir que você verifica que os seus identificam de modo
que BNI possa assegurar a exatidão e o lawfulness de lhe conceder tal acesso.
BNI fará esforços razoáveis honrar todo o pedido que você fizer, including
pedidos alcançar e atualizar a informação armazenada por BNI e por pedidos que
BNI renuncíam contatos com você no futuro ou suprimem sua informação, a não
ser que até ao ponto em que o burden para fornecer tais acesso e correção seria
desproporcional aos riscos a sua privacidade no caso na pergunta, ou como
permitido de outra maneira pela lei aplicável. Anote por favor que se você fizer
um opt-para fora pedir ou um pedido modificar sua informação, BNI reterá sua
informação do contato ou sua informação original para fazer esforços assegurarse de que você não esteja contatado no futuro e para finalidades archival.
Adicionalmente, anote por favor que se você pedir BNI para refrain de
compartilhar de sua informação com os terceiros partidos, BNI pode ser incapaz
de cumprir os vários pedidos feitos por você.
À extensão requerida pelo ato de CAN-SPAM, ou ao outro regulamento doméstico
e internacional similar, as mensagens comerciais do E-mail fornecê-lo-ão com
uma oportunidade ao opt-para fora de receber tal informação. Anote por favor
que as mudanças a suas preferências não podem ser eficazes imediatamente.
CONFORMIDADE E ENFORCEMENT
nós estabelecemos uma política interna e um programa a respeito de
determinados dados para monitorar nosso adherence aos ESTADOS UNIDOS E.U. e ESTADOS UNIDOS - princípios seguros suíços do porto e lei canadense e
para dirigir-se a algumas anomalias internas em tal adherence. Isto inclui uma

indicação feita pelo menos uma vez que um ano, assinado por um representante
autorizado de BNI, verificando que esta política está na conformidade com os
ESTADOS UNIDOS - E.U. e ESTADOS UNIDOS - princípios seguros suíços do porto
como se relacionam aos dados do EU e do suíço. Se houver qualquer conflito
entre esta política de privacidade e os ESTADOS UNIDOS - E.U. e ESTADOS
UNIDOS - princípios seguros suíços do porto e a outra lei aplicável, os ESTADOS
UNIDOS - E.U. e ESTADOS UNIDOS - os princípios seguros suíços do porto e tal
outra lei aplicável governarão como esta política é aplicada aos dados coletados
no EU Switzerland e Canadá.
Se você tiver uma queixa a respeito de um exemplo específico do levantamento
de dados ou de processar acoplado dentro por BNI que pertence a sua
informação pessoal, contate-nos por favor em BNI@BNI.com. BNI fará tentativas
razoáveis de resolver o um queixa-se de acordo com a política interna. Se um
uma disputa com um residente do cidadão do EU, do suíço ou do canadense não
puder ser resolvida com nossos processos internos, BNI cooperará com as
autoridades competentes da proteção dos dados do EU ou do suíço ou o
escritório do comissário da privacidade de Canadá e comply com o conselho de
tais autoridades. Caso BNI, as autoridades da proteção dos dados do EU ou do
suíço ou o escritório do comissário da privacidade de Canadá determinarem que
BNI não comply com esta política, BNI fará exame de etapas apropriadas para
dirigir-se a todos os efeitos adversos e para promover a conformidade futura.
A SEGURANÇA
BNI tenta fixar sua informação pessoal de acesso, de uso ou de divulgação
desautorizada. BNI tenta fixar a informação que pessoal você fornece em
usuários do computador em um controlado, o ambiente seguro, protegido de
acesso, de uso ou de divulgação desautorizada. Quando a informação pessoal é
transmitida a outros Web site, está protegida com o uso do encryption, tal como
o protocolo seguro da camada do soquete (SSL). É sua única responsabilidade
proteger o confidentiality de sua senha ou da outra informação do início de uma
sessão do Web site, e BNI não será prendido responsável para nenhum uso
desautorizado de tal informação.
A PRIVACIDADE ADICIONAL ENDIREITA
a lei de Califórnia, permite que os residentes de Califórnia peçam determinada
informação a respeito de nossas divulgações no ano de calendário prévio, se
existerem, de sua informação pessoalmente identifiable aos terceiros partidos.
As direitas similares estão disponíveis aos indivíduos que que são residentes do
cidadão dos países na área econômica européia (EEA), Switzerland e Canadá, e
talvez em outra parte. Para fazer tal pedido, contate-nos por favor em
BNI@BNI.com com “pedido para a informação da privacidade” na linha do
assunto da letra. Você deve incluir o detalhe suficiente para que nós encontrem
sua lima; em um mínimo, seu nome, email, endereço postal e nome e posição do
capítulo.
Nós tentaremos fornecê-lo com a informação pedida dentro de trinta (30) dias
do recibo. Nós reservamos nossa direita não responder aos pedidos emitidos
mais de uma vez em um ano de calendário, ou pedidos submetidos a um
endereço à excepção de esse afixados nesta observação. Anote por favor que o
brilho de Califórnia a lei clara não cobre todo o compartilhar da informação.
Nossa divulgação inclui somente a informação coberta pela lei.
AS REVISÕES À POLÍTICA de PRIVACIDADE

o Internet e os benefícios que oferece estão evoluindo ràpidamente, como são as
maneiras em que os povos usam o Internet e as leis que cercam tal uso. BNI
reserva conseqüentemente a direita atualizar e revisar esta política de
privacidade em em qualquer altura que. Você pode determinar se esta política de
privacidade for revisada desde que sua última visita com referência “data eficaz à
data da política atual” no alto desta página. Nós incluiremos também a cliqueatravés do método da aceitação cada vez que há uma mudança. Seu uso de nosso
Web site depois que uma modificação constitui sua aceitação dos termos da
política de privacidade como emendados ou revisados por nós, e você devem
conseqüentemente rever esta política de privacidade regularmente para
assegurar-se de que você esteja ciente de seus termos.
© 2013 BNI todos os direitos reservados.

CÓDIGO EM LINHA de BNI da data
eficaz das ÉTICAS: 24 de Maio de 2013
BNI "' código em linha de s das éticas será atualizado logo. No ínterim, seja
guiado por favor por BNI "' código de s das éticas, as réguas da conduta
determinadas nos termos imperativos do uso, cortesia em linha geralmente
aceitada, e todas as leis e regulamentos aplicáveis. Verifique por favor para trás
regularmente para ver se há uma política específica que possa adicionar as
obrigações éticas adicionais que se levantam fora de seu uso deste Web site e dos
materiais. Nós incluiremos também a clique-através do método da aceitação
cada vez que há uma mudança.
© 2013 BNI todos os direitos reservados.
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