Termos de Uso e Política de Privacidade

Estes Termos de Uso e Política de Privacidade (“Termos”) tem como objetivo
definir as regras e responsabilidades quanto à utilização dos serviços oferecidos
aos usuários da plataforma “MAIS VERÃO – REDE MASSA”, que ficará
disponível exclusivamente no período entre 09/01/2021 a 07/02/2021, seja pelo
site, aplicativo ou outros dispositivos de acesso aos serviços disponibilizados,
cuja plataforma é de responsabilidade da SONORA FEIRAS E EVENTOS LTDA,
CNPJ 05.200.505/0001-13.
Você, que acessa a plataforma como “Usuário” por meio do cadastro realizado
na plataforma acima, poderá acessar este Termo a qualquer momento pelo
botão “Termos de Uso e Política de Privacidade”, na página de criação da conta
da plataforma.

ENTENDIMENTOS:
Plataforma Digital ou Plataforma: Entende-se pelo sítio eletrônico e/ou aplicativo
chamado Mais Verão Rede Massa, que atua com agendamento de atividades e
serviços gratuitos de esporte, lazer e recreação, durante a temporada de verão
no município de Matinhos/PR, especificamente no balneário Caiobá.
Participante: Entende-se como pessoa física que utiliza os serviços para
agendamento e reserva de determinada atividade ou serviço disponível no
momento, após a criação de login e senha na Plataforma.
Promotora: Entende-se como pessoa física ou jurídica que ofertará e promoverá
o serviço e as atividades disponibilizadas na plataforma, após a criação de login
e senha na Plataforma.
Atividades: Entende-se por atividade, toda as atividades, serviços, eventos, ou
qualquer outra interatividade disponibilizada na Plataforma ao Participante.
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1. Aceitação.
O Usuário estará sujeito ao presente Termo ao acessar a Plataforma Digital, bem
como aos demais termos e regulamentos específicos previstos na Plataforma.
A utilização da plataforma implica o conhecimento, entendimento e aceitação de
todos os termos aqui previstos, bem como sobre os termos adicionais e outras
informações expostas separadamente no site ou aplicativo da Mais Verão Rede
Massa, qual seja: https://maisverao.com.br

2. Condições de Acesso e Utilização da Plataforma pelo Usuário.
2.1. Cadastro.
O acesso à plataforma Mais Verão Rede Massa é liberado ao Participante que
acessar o site. Contudo, para efetuar o agendamento da atividade ou serviço
disponível, é necessário o preenchimento de cadastro com todas as informações
obrigatórias discriminadas na área “criar conta”, incluindo a criação de login.
O cadastro poderá ser realizado pelo Participante através do acesso por meio
de QR code disponível para a atividade desejada, ou link de acesso à
2/13

Plataforma, momento em que deverá indicar CPF, nome completo, e-mail,
número de célula, idade, país, estado e cidade.
O Participante não pode cadastrar mais de 1 (uma) conta no Mais Verão Rede
Massa. O Usuário também não poderá ceder, transferir ou atribuir sua conta a
terceiros.
O Participante é o único responsável pelas informações por ele fornecidas
quando de seu cadastro na Plataforma e declara a veracidade e exatidão das
mesmas.
A plataforma Mais Verão Rede Massa não se responsabiliza por informações
incorretas ou inverídicas fornecidas pelo Participante, quando de seu cadastro,
e por eventuais danos gerados a terceiros e ao Usuário em função dessas
informações.
O Participante reconhece que, na constatação de que as informações fornecidas
no seu cadastro sejam incorretas ou inverídicas, seu acesso à Plataforma poderá
ser suspenso, independentemente de qualquer formalidade, até que sejam
realizadas as alterações devidas.
Os dados fornecidos são de responsabilidade exclusivo do Participante, que não
deverá compartilhá-la com terceiros e deverá manter o controle das informações
utilizadas para o acesso à Plataforma, sendo o Participante o único responsável
por acessos indevidos decorrentes de uso inadequado de sua senha.
O Participante é responsável pela atualização e manutenção das informações
fornecidas para o cadastro na Plataforma.
A partir do cadastro, será permitido ao Participante acessar todas as
funcionalidades da Plataforma, o que deve ser feito de acordo com as regras
estipuladas neste Termo.
2.2. Acesso às Atividades Mais Verão.
As atividades ofertadas disponibilizadas aos Participantes cadastrados na
Plataforma estão discriminadas na página “Atividades Mais Verão”.
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Em todas as atividades disponíveis, constará a data e o horário em que a
atividade será realizada. Ao escolher a atividade desejada, clicando no ícone “+”
no do campo DATA|HORA o Participante terá acesso ao número de vagas
disponíveis, a confirmação da atividade, o número de pontuação que a
participação na atividade dará ao Participante e as opções de dia e hora
disponíveis, para confirmar a reserva da atividade, basta clicar no ícone
“CONFIRMAR”.
2.3. Gestores.
Para organização das atividades e participações, os gestores terão acesso a um
dashboard. Nesta área interna é possível cadastrar cada atividade, horários
disponíveis, vagas, além de poder atribuir participações para os Participantes.
2.4. Cadastro e Gerenciamento de Atividades.
O gestor poderá cadastrar quantas atividades quiser, número de vagas
disponíveis e fazer o acompanhamento das participações.
No menu “Atividade” o gestor terá acesso às atividades cadastradas e também
poderá adicionar novas atividades.
2.5. Autorização de Uso de Imagem e Áudio.
O Participante tem pleno conhecimento que as atividades disponibilizadas
gratuitamente serão filmadas e gravadas e poderão ser utilizadas pela
Promotora, por si ou por terceiros autorizados, a qualquer tempo e lugar, em
mídias sociais, publicidades, programas de televisão, materiais de divulgação,
ou qualquer outro meio de comunicação e/ou transmissão, físico ou digital,
autorizando o participante, com a aceitação dos presentes termos, a utilização e
exploração gratuita da imagem e áudio do Participante pela Promotora, ou por
terceiros autorizados pela Promotora, seja para uso comercial, publicitário,
jornalístico, editorial, didático, ou outros que existam e venham a existir no futuro,
para veiculação em território nacional e internacional, por prazo indeterminado.
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3. Comunicação e Responsabilidade do Participante e da Promotora.
A Rede Massa atua apenas como promotora de atividades gratuitas de lazer e
recreação, não havendo qualquer vinculação direta com os participantes, não
existindo qualquer obrigação entre participantes e promotora.
A Rede Massa não se responsabiliza por qualquer obrigação ou despesas dos
participantes para participação nas atividades disponibilizadas.
Os dados cadastrais do Participante devem estar sempre atualizados, sob pena
de ser considerada entregue uma notificação encaminhada para endereço
eletrônico não atualizado.
O Participante declara expressamente ter ciência de que todas as atividades
disponibilizadas na Plataforma são gratuitas e não vinculam à promotora ou seus
parceiros, não havendo qualquer vínculo ou obrigação entre as partes, não
havendo obrigatoriedade em disponibilização da atividade ou eventual
indenização pelo não aproveitamento da atividade.
O

Participante

declara

ter

conhecimento

dos

riscos

das

atividades

disponibilizadas gratuitamente pela Promotora, declarando, com a aceitação do
presente termo, para os devidos fins de direito, que ao se inscrever em qualquer
atividade, assumirá o Participante, por conta própria, os riscos advindos da
atividades, isentando, desta forma, a Promotora, terceiros, organizadores e seus
respectivos representantes e patrocinadores, de quaisquer responsabilidade civil
e/ou criminal, sendo o Participante o único e exclusivo responsável pelos danos
físicos, materiais e morais que por ventura possa ser suportado pelo participante
ou por terceiros na realização da atividade escolhida.
O Participante declara expressamente concordar com a política de privacidade
e consente de modo livre informado e inequívoco com o tratamento de seus
dados pessoais para a finalidade específica, em conformidade com a Lei
13.709/2018.

5/13

4. Cancelamento de conta.
A REDE MASSA poderá suspender ou cancelar a conta do Participante como
medida de proteção à Plataforma, ao Participante e/ou a terceiros, caso:
a) Descumpra quaisquer das disposições constantes nestes Termos;
b) Tenha indícios de falsidade de identidade e outras atividades
fraudulentas, bem como sujeito a comunicação as autoridades
competentes;
c) Seja verificado que as informações prestadas pelo Participante estejam
incorretas.

5. Disposições Gerais.
Este Termo poderá ser modificado e/ou alterado periodicamente, integralmente
ou em parte pela REDE MASSA, sem prévia comunicação, e estará disponível
ao Participante sempre que necessário, no site de cadastro da conta em “termos
e condições de uso”.
As partes declaram e reconhecem que entenderam perfeitamente o sentido e o
alcance de todas as cláusulas e condições convencionadas no presente Termo,
obrigando-se a cumpri-las fielmente em atenção aos princípios da boa-fé e
lealdade, abstendo-se de invocar, no futuro, ressalvas, oposições ou exceções
que impliquem em modificação das convenções ora celebradas ou que
pretendam interpretá-las de forma diversa daquela literalmente convencionada.
O não exercício ou a mera tolerância no exercício de qualquer direito constante
destes Termos não deverá ser interpretado como renúncia ou novação. A
proibição, invalidade ou inexequibilidade de qualquer disposição contida nestes
Termos não o invalidará ou afetará como um todo, devendo permanecer em vigor
todas as demais disposições que não tenham sido afetadas pela proibição,
invalidade ou inexequibilidade.
O Participante não poderá ceder ou transferir a qualquer terceiro, total ou
parcialmente, seus direitos e obrigações decorrentes destes Termos.
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6. Legislação e Foro.
Esse Termo será regido, interpretado e executado de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis
com leis de outros estados ou países, sendo competente e eleito o Foro da
Comarca de Curitiba/PR para dirimir qualquer dúvida decorrente desta relação.
O Participante consente, expressamente, com a competência desse juízo, e
renúncia, neste ato, à competência de qualquer outro foro, por mais privilegiado
que o seja ou venha a ser.
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SEGURANÇA
A Política de Privacidade e Segurança abaixo constitui parte integrante dos
Termos e Condições de Uso.
IDENTIFICAÇÃO
Este site foi desenvolvido e é de propriedade da SIMPLIFICA, a qual cedeu o
direito de uso e exploração, exclusivamente pelo período de 09/01/2021 a
07/02/2021, à SONORA FEIRAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 05.200.505/000113, sendo por ela mantido e operado.
INFORMAÇÕES GERAIS
A Sonora Feiras e Eventos Ltda toma todas as medidas necessárias para
proteger a privacidade do Participante, em atendimento à legislação em vigor.
Este

documento

detalha

as

formas

de

coleta,

guarda,

utilização,

compartilhamento e divulgação de seus dados pessoais, bem como aponta
claramente as medidas tomadas para assegurar a proteção dos dados
coletados.
1) COLETA, UTILIZAÇÃO E GUARDA DOS DADOS
a) Coleta de dados: Conta de acesso.
Para a criação de uma Conta de Acesso na Plataforma, o Participante deverá
preencher formulário contendo todas as informações solicitadas pela ficha
cadastral, inclusive login e senha de acesso.
Os dados cadastrais poderão ser utilizados para envio de mensagens
publicitárias e promocionais ao Usuário sobre produtos, serviços, promoções
e/ou novidades da Sonora Feiras e Eventos Ltda e de seus parceiros comerciais.
Os dados fornecidos pelo Participante serão armazenados e utilizados pela
Sonora Feiras e Eventos Ltda, por si ou por terceiros por ela contratados, para
disponibilização e organização das atividades e cronograma, bem como para os
produtos do Site, enviar e-mails de ofertas, produtos, serviços e campanhas de
marketing, armazenar o histórico das interações com o site. Os dados poderão
ser compartilhados com terceiros contratados ou parceiros da Sonora Feiras e
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Eventos Ltda nos termos desta Política apenas para a correta execução das
atividades.
O Participante é responsável, nas esferas civil e criminal, pela veracidade e
atualização dos dados fornecidos (inclusive os dados pessoais) e a Sonora
Feiras e Eventos Ltda se exime de qualquer reponsabilidade por danos
decorrentes do preenchimento incompleto, impreciso ou inexato do cadastro
pelo Participante, sob qualquer meio ou forma, ou, ainda, pelo uso desse
cadastro de forma indevida por qualquer terceiro não autorizado a usar tais
dados ou, ainda, por terceiros que tenham, devida ou indevidamente, obtido os
dados do Usuário para acesso ao Site, agindo como se ele fosse.
Caso haja cancelamento de conta por parte do Participante, fica ressalvada a
guarda pela Sonora Feiras e Eventos Ltda das informações e/ou dados cuja
manutenção seja a esta imposta em razão de obrigações legais e/ou regulatórias
ou, ainda, cuja a manutenção seja necessária para cumprimento de ordem
judicial, no âmbito de processos judiciais e/ou administrativos e questionamento
de terceiros decorrentes das atividades desempenhadas pelo Participante na
Plataforma.
b) Coleta de dados: Cookies.
Visando oferecer a melhor experiência de navegação ao Usuário, a Sonora
Feiras e Eventos Ltda utiliza-se de tecnologias para coletar e armazenar
informações relacionadas à navegação do Participante no Site e isso pode incluir
o envio de um ou mais cookies ou identificadores anônimos que coletam dados
relativos às preferências de navegação e às páginas visitadas pelo. Desta forma,
a apresentação do Site fica personalizada e alinhada aos interesses pessoais do
Participante. A utilização destes dados poderá auxiliar na geração de estatísticas
e leads.
O Usuário pode e poderá, a qualquer tempo, caso discorde da política de
cookies acima, utilizar as ferramentas de seu navegador que impeçam a
instalação de cookies, ou apagar quaisquer cookies existentes em seu
dispositivo de conexão com a internet. Neste caso, algumas funcionalidades do
Site poderão apresentar erros. A Sonora Feiras e Eventos Ltda poderá ainda
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utilizar-se de outras tecnologias para a coleta de dados de navegação do
Participante, comprometendo-se a utilizá-los apenas para a execução das
atividades descritas no presente termo.
2) UTILIZAÇÃO DE DADOS
A Sonora Feiras e Eventos Ltda utilizará o e-mail do Participante prioritariamente
para enviar informações sobre seu cadastro e suas interações com o sistema,
bem como o que mais for necessário para que não haja prejuízo às partes. O email cadastrado também será utilizado para comunicação e para recuperação da
senha de acesso do Participante, em caso de perda ou esquecimento.
Além do exposto acima, a Sonora Feiras e Eventos Ltda poderá, a seu exclusivo
critério, utilizar os dados pessoais do Participante nas seguintes formas: (i)
atualização de cadastro; (ii) garantia da segurança do Participante; (iii) resposta
a solicitações do próprio Participante; (iv) informação acerca de alterações nos
Termos e Condições de Uso ou das Políticas; (v) elaboração de estatísticas e
leads com relação ao uso do Site, inclusive para fins de aperfeiçoamento e
entendimento do perfil e para a melhoria do Site; (vi) aperfeiçoamento de
ferramentas de interatividade entre o Site e o Usuário; (vii) cumprimento de
ordens judiciais; e (viii) defesa dos direitos da Sonora Feiras e Eventos Ltda
contra o usuário em procedimentos judiciais ou administrativos.

3) GUARDA DOS DADOS.
A Sonora Feiras e Eventos Ltda guardará os dados coletados a fim de cumprir
com obrigações legais de guarda obrigatória. Os dados do participante não serão
utilizados para outros fins além dos previstos no presente contrato. O
Participante poderá requerer a exclusão de seus dados da base de dados a
qualquer momento por meio do e-mail de contato da Sonora Feiras e Eventos
Ltda disponível no App.
O Usuário compreende que a exclusão de determinados dados poderá
impossibilitar a disponibilização de certas funcionalidades, por meio da
Plataforma, em decorrência de seu aspecto operacional, sem que qualquer

10/13

indenização lhe seja devida pela Sonora Feiras e Eventos Ltda em razão disto.
A Sonora Feiras e Eventos Ltda reserva para si o direito de manter armazenados
todos os dados que sejam objeto de cumprimento da legislação regulatória ou
de decisões judiciais, mesmo em caso de requisição de sua exclusão.
4) PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Os conteúdos disponibilizados na Plataforma, como programas de computador,
arquivos, textos, ícones, desenhos, vídeos, sons, marcas, logotipos, layouts,
materiais didáticos, logos, sinais distintivos, algoritmos, moldes, imagens,
conteúdos, fotografias, gráficos, links, obras visuais e audiovisuais no geral, são
de propriedade exclusiva da Simplifica que concedeu autorização para a Sonora
Feiras e Eventos Ltda utilizar e explorar a Plataforma no período específico de
09/01/2021 a 07/02/2021, e estão protegidos pelas leis e tratados internacionais,
sendo vedada a sua cópia, reprodução, armazenamento, transmissão, exibição,
veiculação, edição, comercialização, bem como a criação e desenvolvimento de
novas obras e materiais derivadas dos conteúdos da Plataforma, ou qualquer
outro tipo de utilização (total ou parcial), por meio de qualquer tipo de suporte
material hoje existente ou que vier existir no futuro, seja ele analógico ou digital,
salvo

nos

casos

em

que

a

plataforma

permitir

expressamente

o

compartilhamento de tais informações.
Os infratores ficam sujeitos às sanções civis e criminais correspondentes, nos
termos das Leis 9.279/96, 9.610/98 e 9.609/98.
Todas as marcas, sinais distintivos, nomes comerciais ou logotipos de qualquer
espécie, disponibilizados na Plataforma são de propriedade da Sonora Feiras e
Eventos Ltda ou de terceiros que a ela concederam autorização para tal
utilização e exploração, sem que a utilização da Plataforma possa ser entendida
como autorização para que o Participante possa citar, utilizar, explorar e
reproduzir tais marcas, sinais distintivos, nomes comerciais e logotipos,
excluindo os de domínio público.
O Participante reconhece que a Sonora Feiras e Eventos Ltda pode, a qualquer
tempo, remover da Plataforma e/ou substituir, alterar qualquer atividade
disponibilizada, sem necessidade de aviso prévio e sem que nenhuma
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indenização de qualquer natureza seja devida ao Participante em razão de tal
remoção/substituição/alteração.
5) MEDIDAS DE SEGURANÇA.
Recursos tecnológicos. A Simplifica e a Sonora Feiras e Eventos Ltda adotam
recursos tecnológicos avançados para garantir a segurança dos dados
sensíveis, sigilosos e senhas, como a utilização de criptografia e a instalação de
barreiras contra o acesso indevido à base de dados (firewalls).
Sigilo da senha. A Sonora Feiras e Eventos Ltda recomenda que o Participante
mantenha sua senha sob total sigilo, evitando a sua divulgação a terceiros. A
Sonora Feiras e Eventos Ltda nunca solicitará ao Participante que informe sua
senha fora do Site, por telefone, e-mail ou por qualquer outro meio de
comunicação. A senha do Participante deverá ser usada exclusivamente no
momento do acesso à conta na Plataforma ou Site. Caso o Participante suspeite
que sua senha tenha sido exposta a terceiros, a Sonora Feiras e Eventos Ltda
recomenda a imediata substituição da senha, solicitando a mudança por um dos
canais de comunicação disponíveis no aplicativo.
E-mails suspeitos. A Sonora Feiras e Eventos Ltda envia ao Participante apenas
e-mails com mensagens publicitárias, divulgando produtos e serviços ou
atualizando informações. A Sonora Feiras e Eventos Ltda não envia mensagens
(i) solicitando dados pessoais do Usuário; (ii) solicitando a senha ou dados
financeiros do Usuário; (iii) ou com arquivos anexos (exceto PDF). Caso receba
um e-mail com tais características, desconsidere-o e entre em contato pela
plataforma.
Impossibilidade de responsabilização. A Sonora Feiras e Eventos Ltda exime-se
de qualquer responsabilidade por danos eventualmente causados por terceiros,
inclusive por invasões no Site ou na base de dados, por vírus ou por vazamento
de informações, a menos que fique comprovada culpa exclusiva da Sonora
Feiras e Eventos Ltda.
6) ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE.
A Sonora Feiras e Eventos Ltda não será responsável:
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•

Pela qualidade das atividades agendadas pelo Participante;

•

Pela execução e entrega das atividades;

•

Por quaisquer indisponibilidades, erros e/ou falhas da Plataforma;

•

Por eventuais erros e/ou inconsistências na transmissão de dados da
rede, bem como relacionados à qualidade ou disponibilidade da conexão
de internet capazes de obstar o adequado recebimento de informações
pela Sonora Feiras e Eventos Ltda ou pelo Participante;

•

Por dados desatualizados, incompletos e/ou inverídicos eventualmente
apresentados por meio da Plataforma;

•

Pelo uso da Plataforma em desacordo com estes Termos;

•

Pelos danos e prejuízos de toda natureza decorrentes do conhecimento
que terceiros não autorizados possam ter a dados disponibilizados por
meio da Plataforma, em decorrência de falha exclusivamente relacionada
ao Participante ou a terceiros que fujam ao controle razoável da Sonora
Feiras e Eventos Ltda; e

•

Pela presença de vírus ou demais elementos nocivos na Plataforma ou
no dispositivo do participante, capazes de causar alterações em seus
sistemas informáticos (software e hardware) ou em documentos
eletrônicos armazenados em seus sistemas informáticos.

7) USO DE DADOS EM CASO DE ALTERAÇÃO DE CONTROLE DA
SONORA FEIRAS E EVENTOS LTDA.
Os dados coletados podem ser eventualmente transferidos ao adquirente em
caso de alteração do controle, de uma aquisição, de uma incorporação, de uma
fusão ou de uma venda de ativos da Sonora Feiras e Eventos Ltda sob qualquer
meio ou forma.

Sonora Feiras e Eventos Ltda – Atualizado em 09 de janeiro de 2021.
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