TERMO DE CONDIÇÃO DE USO

Esta página mostra uma prévia do direito e deveres dos potenciais consumidores que tenha interesse nos nossos
produtos ou serviços. Esse interesse é definido pelo preenchimento de formulários para acesso de conteúdos ou pelo
contato direto em busca de mais informações sobre os produtos ou serviços.
Sabemos que é tentador pular estes Termos de Condição de Uso, mas é importante estabelecer o que você pode
esperar de nós ao usar os serviços da IFARO e o que esperamos de você.
Ao preencher este formulário, o consultante estará de acordo com os Termos de Serviço da IFARO já existentes os quais
descrevem as regras com as quais você concorda ao usar nossos serviços. Então, caso você não concorde com nossos
termos, não utilize ou acesse o site.
Termo de Condição de Uso, entre si celebram de um lado, como Consultante, aquele cujos dados foram preenchidos
no sistema sob inteira responsabilidade e seu consentimento; e o do outro lado, Consultor, IFARO SISTEMA E GESTAO
LTDA ME, inscrito no CNPJ sob nº 25.228.427/0001-72, empresa com sede em São Paulo – SP, à Rua Padre Adelino,
1.748 – Sala 02 – Quarta Parada – São Paulo – SP – Cep. 03303-000, o que fazem conforme as
cláusulas e condições a seguir estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente Termo de Condição de Uso é a disponibilização pela IFARO ao Consultante, por meio do
seu Website https://www.ifaro.com.br, da seguinte ferramenta:
a) Plataforma tratamento de Dados e análise de clientes - DATAFARO
b) Plataforma de Consulta, análise, localização e validação de dados – LOOKFARO
c) Plataforma de segmentação de mailing específico para cada produto ou serviço– QUICKFARO
d) Outros serviços
1.1.1 – O acesso aos Conteúdos pelo Consultante fica condicionado ao consentimento do presente Termo, bem como
pela observância da Política de Privacidade disponível no Site, este termo diz respeito somente às Partes citadas acima
e se aplicam ao consentimento para armazenamento e tratamento dos dados inseridos no sistema de consulta, com a
lisura da legislação aplicável e da Lei nº 13.709 de 14 de Agosto de 2018.
1.2 – O Consultante deverá clicar em “CONCORDO COM OS TERMOS E QUERO CONTINUAR”.
1.3 – As Partes reconhecem o correio eletrônico (e-mail) cadastrado no ato da consulta como forma válida e eficaz de
comunicação e aceitam o Website como suficiente para disponibilização dos Conteúdos, bem como para qualquer outra
questão relacionada à prestação de consulta.
1.4 – Será necessário o cadastramento de Nome Completo, E-mail (correio eletrônico) e Telefone para acesso à área
denominada "Consulta de e ou serviços a ser solicitado reservada exclusivamente ao Consultante para acesso a todos
os recursos e ferramentas inerentes à consulta.
1.5 – O Consultante será exclusivamente responsável pelas informações inseridas, que tem natureza pessoal e
intransferível, para todos os fins legais, a IFARO não será responsável por eventuais danos decorrentes do Acesso por
terceiros ou hackers ao Website, valendo-se das informações aqui escrita.
1.6 – A IFARO declara que ao habilitar-se para a prestação dos Serviços objeto deste Termo, adotou as seguintes
premissas: (i) possui infraestrutura suficiente para atendimento do objeto desta contratação, sendo que a sua execução
não implicará na realização de investimentos de qualquer natureza.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO TRATAMENTO DE DADOS
2.1 – A IFARO irá realizar tratamento dos dados inseridos disponibilizado e previamente com o consentimento pelo
Consultante, o qual se responsabiliza pela origem e veracidade das informações.
2.2 – O Consultante, mediante o preenchimento de campos específicos disponibilizados no sistema da IFARO,
previamente com o seu consentimento, autoriza o compartilhamento dos dados entre Parceiros de Negócios e com o
Grupo IFARO.
2.3 – O Consultante, ademais, neste ato, declara expressamente que todos os dados informados são verdadeiros,
restando sujeito às pertinentes penalidades legais caso sua veracidade não seja, de qualquer modo, confirmada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES E DIREITOS DA IFARO
3.1 – A IFARO se exime de qualquer responsabilidade quanto à indisponibilidade gerada por problemas de conexão do
Site, da rede ou dos computadores utilizados à rede mundial de computadores (internet), sem prejuízo da obrigatoriedade
do Consultante.
3.2 – A IFARO se reserva o direito de: (i) efetuar eventuais manutenções em seus sistemas, visando melhorias na
qualidade das ferramentas e conteúdos disponibilizados, independente de prévio aviso; (ii) efetuar modificações ou
alterações, independente de prévio aviso, quando da existência de situações extraordinárias ou imprevisíveis.
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3.3 – Tendo em vista que os dados são públicos para visualização e divulgação, o Consultante está ciente consentiu
que seus dados e demais informações inseridas no sistema serão utilizadas pelos Parceiros de Negócios e pelo Grupo
da IFARO. Desde já o Consultante reconhece e concorda expressamente que a IFARO não poderá ser
responsabilizada, em nenhuma hipótese, por eventuais danos sofridos pelo Consultante decorrentes da visualização de
seus dados por terceiros.
3.4 – Ao aderir a este Termo, o Consultante concede expressamente a IFARO a manter os dados inserido no Website
em sua base de dados por um período de indeterminado, bem como qualquer outra informação que o Consultante incluir
no sistema.
3.5 – Fica desde já proibida qualquer forma de compartilhamento dos conteúdos disponíveis no site da IFARO, quer seja
em redes sociais, e-mails, entre outros meios de divulgação, podendo a IFARO a seu critério suspender ou cancelar o
acesso do Consultante, sem prejuízo de reparação de danos ocorrido em conformidade com a legislação aplicável.
3.6 – A Plataforma irá alternativamente armazenar, gravar, tratar, em qualquer formato digital, informações ou dados
dentro ou fora dos limites das estações de trabalho dos Consultante, desde que respeitados os limites e diretrizes da
LGPD.
3.7 – A IFARO poderá, a qualquer tempo, fornecer dados ou informações relativas aos usuários da Plataforma de
Autenticação a outros serviços públicos e privados cuja finalidade seja a efetiva prestação de serviço pelo
compartilhamento de dados ou informações ou atender demanda judicial ou policial ou por requisição do Ministério
Público, conforme a LGPD.
3.8 – A transparência será proporcionada nos termos da Lei de Acesso a Informação – Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011 e do Decreto Nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
3.9 – Fornecemos nossos serviços usando um nível razoável de habilidade e cuidado. Se não alcançarmos o nível de
qualidade descrito nesta garantia, você concorda em nos informar para que possamos trabalhar juntos de modo a
resolver o problema.
CLÁUSULA QUARTA - DEVERES E DIREITOS DO CONSULTANTE
4.1 – É de responsabilidade única e exclusiva do Consultante: (i) pelas veracidades dos dados informados no cadastro,
tais como, Nome Completo, E-mail (correio eletrônico) e Telefone e demais informações, as quais deverão estar sempre
completas e atualizadas em caso de alteração, conforme solicitado no ato do cadastro, (ii) posteriormente pela correta
utilização de seu login e senha que vier a ter, que são de uso pessoal e intransferível, (iii) pelo conteúdo e veracidade
das informações contidas em seu cadastro, (iv) por qualquer atividade que ocorra no âmbito de seus acessos, (v) por
seu acesso à internet, respondendo isoladamente, portanto, por quaisquer ônus e/ou sanções civis e/ou penais que
eventualmente decorram de erro ou dolo porventura cometido pelo Consultante na utilização do Website e ainda (vi)
por atos que terceiros praticarem em seu nome, por meio de uso de seu login e senha de acesso, desde que comprovada
a culpa ou dolo do Consultante.
4.2 – O Consultante autoriza expressamente que o cadastramento mencionado no item anterior seja feito e mantido
pela IFARO, bem como concede a IFARO a fornecer as informações constantes de referido cadastro (i) a autoridades
públicas competentes que as solicitarem formalmente, nos termos da Constituição Federal Brasileira e legislação
aplicável, e (ii) a seus parceiros estratégicos, parceiros de negócios, grupo IFARO, comerciais ou técnicos, com a
finalidade de oferecer melhores condições dos recursos dos seus Produtos. O Consultante declara expressamente,
concorda e concede que a IFARO realize tratamento das informações para realização de acompanhamento de tráfego,
comerciais, com intuito de identificar grupos de perfil de usuários e para fins de orientação publicitária.
4.3 – Seus dados continuam sendo seus o que significa que o Consultante retém todos os direitos de propriedade
relacionados a ele. No entanto o Consultante autoriza a IFARO realizar tratamento, compartilhamento e comercialização
entre parceiros de negócio dos seus dados. Portanto você concede essa permissão por meio deste Termo.
4.4 – O Consultante é responsável pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos (inclusive
decorrentes de violação de quaisquer direitos de outros usuários, de terceiros, inclusive direitos de propriedade
intelectual, de sigilo e de personalidade), que sejam causados à IFARO, a qualquer outro Usuário, ou, ainda, a qualquer
terceiro, inclusive em virtude do descumprimento do disposto nestes Termos de Uso e Política de Privacidade ou de
qualquer ato praticado a partir de seu acesso à Internet, ao sítio.
4.5 – Se o Consultante quiser remover dos nossos serviços quaisquer conteúdo que seja coberto por este termo, bastará
ir acessar a aba de Contato e em seguida clicar na opção Solicitar Bloqueio de dados, nossos sistemas farão com que
esse conteúdo deixe de estar disponível publicamente em um prazo razoável. Contendo duas exceções:
•
Quando seus dados forem enviados por outro cliente para tratamento e armazenamento conforme contrato
estipulado;
•
Caso o Consultante disponibiliza seu conteúdo por meio serviços de outras empresas, é possível que os
mecanismos de tratamento, continuem encontrando e exibindo seu conteúdo como parte dos resultados deles.
4.6 – Não copie, modifique, distribua, venda ou alugue qualquer parte ou todo os nossos serviços. Além disso, não faça
engenharia reversa nem tente extrair qualquer parte do nosso código-fonte, exceto em casos em que você tenha nossa
permissão por escrito ou em casos em que a legislação permita que você faça isso.
4.7 – Por lei, o Consultante tem direito a: (1) determinada qualidade de serviço e (2) maneiras de resolver problemas se
algo der errado. Estes termos não limitam nem retiram nenhum desses direitos. Por exemplo, sendo o Consultante um
consumidor, continua se beneficiando de todos os direitos legais garantidos aos consumidores de acordo com a
legislação vigente.
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CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES GERAIS
5.1 – As cláusulas apresentadas no presente Termo estarão aceitas a partir do momento em que o Consultante der seu
consentimento e concordância no momento da aceitação desde termo.
5.2 – O Consultante, ao preencher os dados cadastrais com as suas informações, cede e transfere, a título precário e
gratuito, as suas informações cadastrais (nome, telefone, e-mail, etc.) para a IFARO, autorizando a utilização desses
dados às atividades do Website e correlacionados com os parceiros de negócios e ao grupo IFARO. A qualquer momento
este consentimento poderá ser revogado pelo Consultante, conforme Cláusula Quinta.
5.3 – A eventual tolerância por qualquer das partes quanto à violação dos termos, será considerada mera liberalidade e
não será interpretada como novação, precedente invocável, renúncia a direitos, alteração tácita dos termos contratuais,
direito adquirido ou alteração contratual.
5.4 – A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições deste Termo, não implicará na nulidade ou invalidade das
demais, sendo que as disposições consideradas posteriormente nulas ou inválidas deverão ser reescritas em
conformidade com a legislação aplicável, sem qualquer prejuízo ao Consultante e ao Consultor.
CLÁUSULA SEXTA – FORO
6.1 – As partes elegem o foro da comarca de São Paulo, em detrimento de outros, por mais privilégios que sejam,
primeiramente para haver conciliação e mediação e posteriormente ação judicial para dirimir as questões oriundas do
presente instrumento, desprezando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
O Consultante declara ter lido, entendido todas as regras, condições e obrigações estabelecidas no presente
termo.
O Consultante está ciente e concorda com a coleta, armazenamento, tratamento, processamento e uso das
Informações enviadas e/ou transmitidas pelo acesso nos termos estabelecidos nestes Termos de Uso e Política
de Privacidade.
Ao utilizar o site o usuário concorda e aceita integralmente as disposições destes Termos de Uso e Política de
Privacidade.
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