TERMO DE ADESÃO DE CONFIDENCIALIDADE, PRIVACIDADE
CONSENTIMENTO E CONDIÇÕES DE USO DE SOFTWARE TECNOSPEED S/A.
Este termo, expressa as condições obrigatórias para aquisição e uso do SOFTWARE
desenvolvido pela TECNOSPEED S/A, onde você o estará aceitando, conforme descrito a
seguir.
De um lado a empresa TECNOSPEED S/A, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ sob nº 08.187.168/000160, com sede na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, Av.
Duque de Caxias, nº 882, Torre II, Sala 1.708, 17º Andar, Zona 07, CEP 87020025, por
seu representante legal.
De outro, o USUÁRIO, qualificado no momento de seu cadastro no site da TECNOSPEED,
cujos dados fornecidos, ficam armazenados em banco de dados específico para este fim,
passando a integrar este documento.

● TERMO E POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE.
Este Termo e Política de Confidencialidade e Privacidade representa um acordo entre a as
partes qualificadas, e se aplica a todo e qualquer SOFTWARE desenvolvido pela
TECNOSPEED S/A., que é detentora exclusiva do SOFTWARE, e detentora de todos os
direitos autorais (software e suas marcas), conforme direito de propriedade que lhe confere
a Lei n.º 9.608/98.
O SOFTWARE desenvolvido pela TECNOSPEED S/A, não é em hipótese alguma, vendido
e o direito de propriedade não será transferido, cedido ou vendido a qualquer pessoa.
Eventuais infrações aos direitos autorais da TECNOSPEED S/A, sobre o SOFTWARE,
implicará em indenização, na forma da lei, pelos danos causados, seja ela realizada
diretamente pelo USUÁRIO, seja ela realizada por qualquer de seus prepostos, terceiros ou
qualquer pessoa que tiver acesso ao SOFTWARE.
As violações aos direitos autorais poderão se concretizar por qualquer forma, em especial
pela utilização, modificação, comercialização ou integração desautorizada do SOFTWARE.
A aquisição e uso do SOFTWARE não se revestem, da natureza jurídica de compra e
venda, de forma que o SOFTWARE continua e sempre continuará de titularidade da
TECNOSPEED S/A, seja na sua versão original, seja nas sucessivas e posteriores versões
que venham a ser desenvolvidas e que sejam disponibilizadas.
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A parte que adquire e usa o SOFTWARE, não poderá em hipótese alguma vender,
transferir, sublicenciar, ceder, arrendar, alugar ou submeter o SOFTWARE a qualquer
espécie de compartilhamento com terceiros alheios a este contrato. Salvo com autorização
expressa (escrita) pela TECNOSPEED S/A.
É VEDADO ao USUÁRIO que adquire e usa o SOFTWARE:
a) Copiar o SOFTWARE ou sua documentação no todo ou parcialmente;
b) Alterar o SOFTWARE ou sua documentação no todo ou parcialmente;
c) Utilizar ou permitir que utilizem métodos de engenharia reversa, desmontagem,
descompilação ou qualquer outra tentativa de descobrir o código fonte do
SOFTWARE no todo ou parcialmente;
d) Remover ou modificar quaisquer marcas do SOFTWARE ou qualquer dos direitos de
propriedade da CONTRATADA;
e) Utilizar o SOFTWARE para fazer outro software, gratuito ou comercial, que concorra
diretamente com o mesmo;
f) Prestar treinamento a terceiros sobre o conteúdo ou sobre a funcionalidade do
SOFTWARE, sem autorização da CONTRATADA;
g) Permitir manutenção técnica do SOFTWARE por técnicos não autorizados pela
CONTRATADA.
h) Alugar, sublicenciar, arrendar, emprestar, reproduzir, reeditar, efetuar downloads,
publicar, difundir, adaptar, modificar, recriar ou transmitir o SOFTWARE.
Todos os direitos, incluindo os de propriedade intelectual e o direito de inclusão em bases
de dados, que aparecem no website assim como o seu conteúdo são propriedade da
TECNOSPEED S/A.

● TERMO DE CONSENTIMENTO E CONDIÇÕES DE USO DO SOFTWARE
TECNOSPEED S/A.
O USUÁRIO concede, livre e expressamente, plena autorização a TECNOSPEED S/A, a
ter acesso a todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, DADOS PESSOAIS E
COMERCIAIS, para que o SOFTWARE execute todas as funções para as quais foi
projetado.
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Ainda, o USUÁRIO declara e reconhece que para a prestação dos serviços e
funcionalidades ofertadas pelo SOFTWARE, a TECNOSPEED S/A tem acesso às
informações diretamente na base de dados.
O USUÁRIO ao adquirir e/ou utilizar o SOFTWARE, além de aceitar integralmente todos os
termos, consente, livre e expressamente, que a TECNOSPEED S/A, colete, use, armazene
todas as INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, abaixo descritas, incluindo seus dados
pessoais, os quais serão necessários para que o serviço ofertado, seja prestado em sua
integralidade:
Dados de identificação dos usuários, estabelecimentos, emitentes,
beneficiários,
prestadores,
tomadores,
fornecedores,
intermediários,
destinatários, funcionários, serviços, produtos, documento fiscais, cobranças,
certificados digitais, equipamentos, ou qualquer outro evento ou transação
associados ao mesmos, desde que necessários para a correta funcionalidade,
total ou parcial, do SOFTWARE.
A coleta dos dados realizados por conta deste negócio jurídico se dá em consonância com
a autorização prevista no art. 7º, V, da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, ou seja, “por
ser necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados
ao contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados”.
Neste ato o USUÁRIO consente de forma expressa que seus dados podem ser utilizados
pela TECNOSPEED S/A para fins comerciais.
O USUÁRIO fica obrigado a colher a autorização prevista no art. 7º, I, da Lei 13.709/2018,
quando a operação exigir o tratamento de dados de pessoa natural diversa do USUÁRIO,
sob pena, de se responsabilizar de forma regressiva e integral por eventuais indenizações
ou sanções arcadas pela TECNOSPEED S/A.
O USUÁRIO, juntamente com a autorização acima descrita, também fica obrigado a colher
a autorização de pessoa natural diversa do USUÁRIO, para fins de utilização dos referidos
dados com finalidade comerciais, sob pena de se responsabilizar de forma regressiva e
integral por eventuais indenizações ou sanções arcadas pela TECNOSPEED S/A.
O USUÁRIO consente livre e expressamente que suas INFORMAÇÕES poderão ser
transferidas a terceiros, em decorrência de atualização, transformação, aquisição, venda,
fusão, reorganização societária ou qualquer outra mudança no controle da TECNOSPEED
S/A., se comprometendo, contudo, a informar o USUÁRIO.
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Ocasionalmente, a TECNOSPEED poderá efetuar mudanças e retificações neste termo,
disponibilizando uma nova versão no site. Sempre que isto ocorrer, um aviso na página
inicial do website o comunicará para que o USUÁRIO possa verificar e consentir com as
alterações, a fim de tomar conhecimento das referidas alterações e da forma como elas
poderão afetálo, podendo ainda fazer notificação virtual.

Março de 2019.

TECNOSPEED S/A.
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