Política de Uso de Marca IBCLC
O Conselho Internacional de Avaliação de Consultores em Lactação® (IBLCE)® detém certos
nomes, marcas e logos, incluindo as marcas de certificação Consultor em Lactação Certificado
pelo Conselho Internacional® IBCLC® e o logo IBCLC apresentado no anexo "Guia de Estilo para
o Logo do IBCLC" (as "Marcas"). Somente os indivíduos que cumpriram os requisitos de
elegibilidade do IBLCE, foram aprovados no exame IBLCE e mantiveram a certificação IBCLC
podem usar as Marcas. O uso das Marcas só pode ser feito de acordo com a presente Política
e seus termos e condições.
1. Uso das Marcas
As Marcas são propriedade exclusiva do IBLCE e são protegidas pela legislação pertinente
sobre marcas. Todos os usos das Marcas estão sujeitos a revisão e aprovação do IBLCE.
O IBLCE reserva-se o direito de adotar quaisquer medidas que julgar apropriadas, incluindo
ações legais, para proteger seus direitos na hipótese de qualquer uso não autorizado,
impróprio ou não permitido de suas Marcas.
2. Elegibilidade
O uso das Marcas é restrito a indivíduos que por ocasião do uso das Marcas haviam
obtido e mantido a certificação, cumprindo com todos os requisitos relevantes do
IBLCE.
3. Modo e Restrições ao Uso
As Marcas serão colocadas, localizadas, impressas ou afixadas em qualquer documento,
website, artigo de vestimenta, joias ou meios similares apenas para identificação do(a)
usuário(a) autorizado(a), portador de certificação IBCLC. As Marcas poderão ser
redimensionadas, mas além disso não poderão ser modificadas, alteradas, reposicionadas,
redesenhadas ou mudadas de forma alguma. O uso das Marcas, tal como disposto no
presente, é para uso pessoal do(a) usuário(a) certificado(a), e não poderá ser vendido,
licenciado, sublicenciado, transferido ou utilizado por terceiros. As Marcas não poderão ser
combinadas ou modificadas por outros elementos de design. As Marcas não poderão ser
usadas para afirmar ou sugerir que o IBLCE endossa qualquer indivíduo, produto ou serviço.
4. Prazo, Suspensão de Uso e Mudanças nos Termos e Condições de Uso
As Marcas somente poderão ser usadas se os termos e condições da presente Política e de
todas as políticas e procedimentos aplicáveis do IBLCE forem respeitados; contudo, caso os
termos e condições de tais políticas e procedimentos sejam violados, a permissão para uso
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das Marcas será suspensa. Na hipótese de tal suspensão desta permissão, o uso das Marcas
deverá ser imediatamente interrompido. Sem prejuízo do acima disposto, o IBLCE reservase o direito de suspender o direito ao uso das Marcas por qualquer pessoa, a qualquer
momento, e reserva-se o direito de mudar a presente Política a qualquer momento, sem aviso
prévio de qualquer forma, a seu inteiro critério. O uso impróprio das Marcas também dará
motivo a ação disciplinar, incluindo suspensão ou revogação da certificação pelo IBLCE, sob
o Código de Conduta Profissional e Procedimentos Disciplinares aplicáveis.
5. Limitação de Responsabilidade
O IBLCE não assume qualquer responsabilidade, e expressamente recusa qualquer
responsabilidade pela acurácia, confiabilidade, prática profissional ou médica, ou atuação de
qualquer indivíduo que esteja utilizando as Marcas. Sob nenhuma hipótese o IBLCE será
responsável por qualquer parte de lucros cessantes, interrupção de funcionamento, perda de
economia de custos, prejuízos diretos ou indiretos de qualquer outro tipo relativos ou
advindos do uso das Marcas.
6. Indenização
Os usuários das Marcas obrigam-se a liberar, defender, indenizar e isentar o IBLCE, seus
conselheiros, diretores, membros, agentes e funcionários contra quaisquer demandas,
responsabilidades, custas e despesas, incluindo honorários advocatícios incorridos por
atos, omissões ou violação desta Política.
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