
 

Termos de Uso 

Este site pertence e é operado por StartData – Empresa de Tecnologia, Pesquisa e 

Operações (EIRELI). Estes Termos estabelecem os termos e condições sob os quais você 

pode utilizar nosso site e serviços oferecidos por nós. Este site oferece aos visitantes a 

relação de serviços, materiais digitais, e-books e demais informativos. Ao acessar ou usar 

o website do nosso serviço, você confirma que leu, entendeu e concordou em ficar 

vinculado a estes Termos. 

Para usar nosso site e/ou receber as informações sobre os nossos serviços, você deve ter 

pelo menos 18(dezoito) anos de idade ou ter a idade legal de maioridade e possuir a 

autoridade legal. 

Podemos, sem aviso prévio, alterar os serviços; deixar de fornecer os serviços ou quaisquer 

recursos dos serviços que oferecemos; ou criar limites para os serviços. Atuamos com 

soluções próprias e em parceria com empresas, oferecendo serviços de consultoria e 

gestão. Podemos rescindir ou suspender, permanentemente ou temporariamente, o 

acesso aos serviços sem aviso prévio e responsabilidade por qualquer motivo ou sem 

motivo. 

Todos os materiais contidos ou transferidos, incluindo, sem limitação, software, imagens, 

textos, gráficos, logotipos, patentes, marcas registradas, marcas de serviço, direitos 

autorais, fotografias, áudio, vídeos e todos os Direitos de Propriedade Intelectual 

relacionados a eles são de propriedade exclusiva de seus criadores. Exceto conforme 

explicitamente fornecido neste documento, nada neste Termo deverá ser considerado 

como uma licença em ou sob tais Direitos de Propriedade Intelectual, e você concorda em 

não vender, licenciar, alugar, modificar, distribuir, copiar, reproduzir, transmitir, exibir 

publicamente, realizar publicamente, publicar, adaptar, editar ou criar trabalhos 

derivados. 

Você concorda em indenizar e isentar a StartData de quaisquer demandas, perdas, 

responsabilidades, reclamações ou despesas (incluindo honorários advocatícios), feitas 

contra eles por qualquer terceiro devido a, ou decorrentes de, ou em conexão com o uso 

do site ou qualquer um dos serviços oferecidos no site. 

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, em nenhuma circunstância a StartData 

será responsável por quaisquer danos indiretos, punitivos, incidentais, especiais, 

consequenciais ou exemplares, incluindo, sem limitação, danos por lucros cessantes, boa 



 

vontade, uso de dados ou outras perdas intangíveis, decorrentes ou relacionadas ao uso 

ou incapacidade de usar o serviço.  

 Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, a StartData não assume nenhuma 

responsabilidade por quaisquer erros (i), erros ou imprecisões de conteúdo; (ii) ferimentos 

pessoais ou danos materiais, de qualquer natureza, resultantes do seu acesso ou uso do 

nosso serviço; e (iii) qualquer acesso não autorizado ou uso de nossos servidores seguros 

e / ou toda e qualquer informação pessoal armazenada nele. 

Reservamo-nos o direito de modificar estes termos de tempos em tempos, a nosso 

exclusivo critério. Portanto, você deve revisar essas páginas periodicamente. Quando 

alterarmos os Termos de maneira material, você será notificado. Seu uso continuado do 

Site ou de nosso serviço após qualquer alteração constitui sua aceitação dos novos Termos. 

Se você não concordar com algum destes termos ou qualquer versão futura dos Termos, 

não use ou acesse (ou continue a acessar) o site ou o serviço. 

Você concorda em receber de tempos em tempos mensagens promocionais e materiais 

por correio, e-mail ou qualquer outro formulário de contato que você possa nos fornecer 

(incluindo seu número de telefone para chamadas ou mensagens de texto). Se você não 

deseja receber esses materiais promocionais ou avisos - por favor, basta nos notificar a 

qualquer momento. 

Estes Termos, os direitos e recursos aqui previstos, e todas e quaisquer reclamações e 

disputas relacionadas a ele e / ou aos serviços, serão regidos, interpretados e aplicados em 

todos os aspectos única e exclusivamente de acordo com as leis internas do Brasil, sem 

respeito aos seus conflitos de princípios legais. Todas e quaisquer reclamações e disputas 

serão apresentadas, e você consente que elas sejam decididas exclusivamente por um 

tribunal de jurisdição competente localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 

A aplicação da Convenção das Nações Unidas de Contratos para a Venda Internacional de 

Bens é expressamente excluída. 

Se você tiver quaisquer dúvidas sobre estes termos, ou queira acessar, corrigir ou deletar 

qualquer informação que tenhamos coletado sobre você, fique à vontade para contatar-

nos pelo e-mail contato@startdata.com.br 

 

 

 



 

Política de Privacidade. 

 

Nós recebemos, coletamos e arquivamos as informações que você adiciona em nosso site 

ou nos fornece de qualquer outra forma. Além disso, nós coletamos o endereço IP utilizado 

para conectar o seu computador à Internet, endereço de e-mail fornecido por você nos 

nossos formulários, informações do computador e internet. Nós poderemos utilizar 

ferramentas para medir e coletar informações de navegação, incluindo o tempo de 

resposta das páginas, tempo total da visita em determinadas páginas, informações de 

interação com página e os métodos utilizados para deixar a página. Nós também coletamos 

informações de identificação pessoal (incluindo nome, número de telefone e e-mail) com 

base nos seus comentários, feedback e recomendações. 

Coletamos essas Informações Pessoais e Não Pessoais com as seguintes finalidades: 

• Para prestar aos nossos Usuários assistência e suporte técnico 

contínuos ao cliente; 

• Para poder entrar em contato com nossos Visitantes e Usuários com 

avisos gerais ou personalizados relacionados ao serviço e mensagens 

promocionais; 

• Para criar dados estatísticos agregados e outras informações não 

pessoais agregadas e/ou inferidas, que podem ser usadas por nós ou por 

nossos parceiros comerciais para prestar e melhorar nossos respectivos 

serviços; 

• Para cumprir quaisquer leis e regulamentos aplicáveis. 

Nosso negócio é hospedado na plataforma Wix.com. O Wix.com está em conformidade 

com as regras do PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) e é 

reconhecida como fornecedor nível 1. 

Nós poderemos entrar em contato para notificá-lo a respeito de dívidas, para pesquisas ou 

questionários, para novidades sobre nossa empresa ou para qualquer outro motivo que 

seja necessário revisar o nosso contrato, de acordo com as leis locais. Para isso, poderemos 

entrar em contato via e-mail, telefone, mensagens de texto e correio.  

Caso você não queira que mais que seja possível para nós coletar as suas informações 

pessoais, por favor nos envie uma mensagem para o endereço contato@startdata.com.br. 



 

Nós temos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento, 

portanto consulte regularmente. As alterações serão imediatamente colocadas em 

práticas após a alteração em nosso site. Caso realizarmos mudanças referentes aos 

materiais dessa política, você será notificado para que esteja ciente das informações que 

coletamos e como as utilizamos.  

Se você tiver quaisquer dúvidas sobre esta Política de Privacidade, ou queira acessar, 

corrigir ou deletar qualquer informação que tenhamos coletado sobre você, fique à 

vontade para contatar-nos pelo e-mail contato@startdata.com.br 


