
Os arquivos do Printkids Estúdio de Criação disponibilizados gratuitamente ou adqui-
ridos por meio de compra individual ou assinatura lhe confere a licença de uso pessoal e 
comercial do produto em pequena escala, seguindo as determinações descritas nesse 
acordo de licença de uso ou de outro específico do produto.

Os direitos autorais continuam pertencendo única e exclusivamente ao Printkids Estúdio de 
Criação, sendo assim os arquivos não podem ser alterados ou redesenhados. Está auto-
rizada apenas a impressão em sua forma original. Também não podem ser feitos traba-
lhos derivados ou usar quaisquer partes deles. Os direitos autorais incluem os conceitos 
originais das atividades, recursos gráficos, ilustrações, imagens,  textos e outros elementos 
de design e ideias. Qualquer alteração dos arquivos originais ou dos resultados impressos 
é uma violação dos meus direitos autorais – conforme a Lei nº 9.610/98 – a Lei de Direi-
tos Autorais. Também viola os meus direitos autorais a distribuição do arquivo de forma 
digital seja por meio de doação ou comercialmente. 

A licença se destina exclusivamente ao uso do arquivo: 
   -  para produção de itens físicos para uso pessoal, venda, comercialização e/ou quais-
quer atividades em pequena escala (cinquenta unidades físicas mensais por cliente final).
   - para uso em clínicas, consultórios, casas de recreação, escolas, eventos e similares limitando-se 
ao atendimento em pequena escala (cinquenta atendimentos/cópias impressas mensais). 

Com essa licença, você PODE:
Produzir o produto físico final no formato indicado no arquivo para uso pessoal, comer-
cializar em pequena escala (cinquenta unidades físicas mensais por cliente final) ou usá-lo 
em atendimento terapêutico ou recreativo também em pequena escala (cinquenta aten-
dimentos/cópias impressas mensais). 

Com essa licença, você NÃO PODE:
- Modificar a arte e o design do arquivo original 
- Comercializar o arquivo em formato digital
- Doar (compartilhar) o arquivo em formato digital, enviando o mesmo para outrem via 
e-mail, drive, aplicativos, grupos em redes sociais ou similares
- Sublicenciar o arquivo, como um todo ou parte dele.
- Oferecer produtos digitais para download gratuito ou pago, usando o produto e/ou as 
imagens de forma parcial ou integral.
- Usar em grande escala em atendimentos terapêuticos e recreativos em clínicas, consul-
tórios, escolas, casas de recreação e similares. 
- Vender o produto físico em grande escala.
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Reserva-se o direito ao Printkids Estúdio de Criação de rescindir este acordo de 
licença de uso a qualquer momento, assim que fique provada a violação de qual-
quer um dos termos acima citados, estando o licenciado obrigado a interromper o 
uso ou retirar do mercado, digital ou físico, todos os produtos que não respeitem os 
termos acima acordados. O licenciado que não cumprir com os termos terá a licença 
imediatamente revogada e seu cadastro no site do Printkids bloqueado, impossibi-
litando novas compras ou download de materiais gratuitos.

Ao utilizar um produto do Printkids Estúdio de Criação você automaticamente 
concorda com todos os termos mencionados neste acordo. 
 
Em caso de dúvidas, ou de situações que não estejam descritas nesse acordo, entre 
em contato com: jubarbosa@printkids.com.br

Importante!
- Essa licença não inclui o direito de uso exclusivo. 
- O direito de uso não é transferível 
- O presente acordo de uso pode ser modificado sem aviso prévio
- Esse acordo regulariza o uso da maioria dos produtos do site do Printkids 

Estúdio de Criação, porém alguns produtos terão acordos de uso exclusivos. 


