Termos de uso e política de privacidade
O objeto do presente Termo de Uso consiste em estabelecer a política e regulamento para
acesso e utilização de dados de pessoa jurídica ou física, maior e capaz, que tenha preenchido o
cadastro, doravante denominado simplesmente como “Usuário”. Ao aceitar o presente Termo,
por meio do clique no botão “Aceito o Termo de Uso” o Usuário estará automaticamente
aderindo e concordando em se submeter integralmente a seus termos e condições e de
qualquer de suas alterações futuras, além de aceitar as disposições das políticas deste Termo.
DADOS PESSOAIS
Ao efetuar o cadastro, haverá a coleta dos dados pessoais do Usuário, que ficarão armazenados
na Produtora do Projeto. Tais informações serão gravadas apenas os fins de operação do evento,
envio de pesquisa e mailing de contato da SulAmérica. O Usuário declara sob as penas da lei que
os dados fornecidos para o cadastro são verídicos e se referem a sua pessoa e/ou empresa,
sendo o Usuário único e exclusivo responsável por qualquer dano causado pela inveracidade ou
má-fé no fornecimento destes dados.
PRIVACIDADE
As informações do Usuário são protegidas de modo a garantir sua privacidade e observando
padrões rígidos de segurança, inviolabilidade e confiabilidade, de modo a garantir a intimidade,
honra e imagem do mesmo. As informações cedidas pelo Usuário poderão ser utilizadas como
insumos para o mapeamento de informações de mercado e formação de estatísticas para
utilização do Projeto.
COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
Os dados fornecidos pelos Usuários serão disponibilizados e repassados aos produtores,
patrocinadores e empresas envolvidas no Projeto, que se comprometem a garantir a privacidade
de tais dados, não sendo compartilhados publicamente ou utilizados para finalidades que não
as propostas inicialmente. Salvo situações legais, a Produtora do Projeto não fornecerá a
terceiros, a informação de dados pessoais, registros de conexão e de acesso a aplicações de
internet.
ALTERAÇÕES
A cada mudança neste Termo, a Produtora do Projeto, disponibilizará as alterações aos Usuários
através de e-mail, sendo que a falta de manifestação do Usuário, em contrário as alterações,
indicará consentimento com as novas políticas.

