
Balcão de Consulta para Estrangeiros da Cidade de Fukuyama 

Termos de uso dos recursos de mensagem do Facebook e chamada do Microsoft Teams ( incluindo vídeo chamada ) 

 

A seguir estão os termos de uso em ralação aos recursos de mensagem do Facebook e de chamada do 

Microsoft Teams ( incluindo chamada de vídeo ) 「abaixo, denominamos “esses recursos”」 

Em caso de usar esses recursos, você concorda com os termos abaixo. 

Antes de usar esses recursos, leia e enteda os termos de uso abaixo.  

 

1. Condições de uso 

- Não grave a tela ou áudio no momento da consulta ( chamada de áudio e vídeo) 

- Não use ou publique o conteúdo da consulta em outro lugar. 
 

2. Conduta proibida 

Antes, pedimos a compreensão em caso de bloquear a conta de acesso sem aviso prévio em caso de 

coincidir com um dos ítens a seguir: 

- Atos contra moralidade pública 

- Abuso de injúria ou violação de direito de outra pessoa 

- Atos não relacionados ao Balcão de Consulta aos Estrangeiros 

- Outros, atos pelo usuário julgados impróprios pela Prefeitura de Fukuyama 
 

3. Ítens a serem mantidos 

- Para uma mensagem resposta, necessitando de tempo, poderá tardar de 3 ~ 4 dias.  

- A consulta é gratuita, porém, a cobrança da chamada será por conta da pessoa. 

- Com exceção do idioma de inglês, chinês, vietnamita e português, consulta em outros idiomas será 

por meio de tradução automática. 

- Da chamada de áudio ( incluindo chamada de vídeo), para proteger o conteúdo da consulta, realize 

num ambiente em circunstâncias de que não há outra pessoa. Da mesma forma, favor não passar 

o URL de participação a terceiros. 

- Para prestar o serviço de consulta de forma que não haja problemas, nome e outros incluindo 

informações pessoais, serão registrados e arquivados por um período fixo.  
 

4. Ítens referentes às obrigações 

A cidade, não responde no que se refere à violação dos ítens de obrigação dos usuários causando 

danos ou problemas. 
 

5. Manuseio de informações pessoais 

Com relação às informações pessoais, serão controladas adequadamente segundo o regulamento de 

Proteção às Informações Pessoais da cidade de Fukuyama 

(Regulamento n. 38 em 30 de junho de 2003). 
 

6. Outros 

Esses recursos e/ou operações podem ser alterados ou encerrados sem aviso prévio. 


