TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA PLATAFORMA SPORTI
Bem-vindo(a) à Plataforma SporTI!
Agradecemos por você usar os nossos produtos e serviços.
Ao usar os nossos produtos e serviços você está concordando com estes termos e condições
(Termos de Uso e Política de Privacidade) e com todas as regras relacionadas à SporTI.
Leia-os com atenção!
1. Ao usar os nossos produtos e serviços é importante que você siga todas as regras de uso,
políticas existentes e/ou que venham a existir, bem como a legislação brasileira.
2. Caso faça o uso indevido dos produtos e serviços, tais como, mas não se limitando a acessar
o sistema por métodos diferentes das interfaces e das instruções fornecidas pela SporTI e seus
parceiros, você poderá ser suspenso do sistema e ainda sofrer as penalidades previstas na
legislação brasileira. Cumprir as nossas regras e a legislação com boa conduta e ética é essencial
para você continuar tendo acesso ao sistema e não sofrer nenhuma repreensão.
3. O uso dos produtos e serviços não dá direito a você de propriedade sobre direitos de
propriedade intelectual, seja dos produtos, dos serviços ou de qualquer conteúdo que você
acessar na SporTI.
4. Os nossos produtos e serviços podem exibir alguns conteúdos que não são da SporTI. Esses
conteúdos são de exclusiva responsabilidade daqueles que disponibilizam. A SporTI
eventualmente pode avaliar esses conteúdos, mas não é sua obrigação ou de sua
responsabilidade. Conteúdos considerados inadequados poderão ser excluídos e isso poderá
gerar a suspensão ou o banimento do usuário, conforme avaliação da SporTI.
5. Ao utilizar os nossos produtos e serviços, você poderá receber anúncios, mensagens
administrativas e outras informações, a critério da SporTI.
6. Nós poderemos usar as suas informações de contato para comercializá-lo e fornecê-lo com
informações sobre nossos produtos e serviços, incluindo, mas não limitado aos nossos produtos
e serviços.
7. Para usar os nossos produtos e serviços você se cadastrou na SporTI ou recebeu o cadastro
por outra pessoa. Para a proteção do seu cadastro, você deverá manter a sua senha sob sigilo.
Todo e qualquer acesso feito por você ou por outra pessoa utilizando o seu usuário e senha é de
sua inteira responsabilidade. Caso tenha algum problema com o seu usuário e senha acesse a
página da SporTI e envie para nós a sua mensagem em Contato.
8. Ao utilizar os nossos produtos e serviços, você concorda que a SporTI e os seus parceiros
poderão usar todos os dados, de acordo com os seus interesses.
9. Ao usar a SporTI, os nossos produtos e serviços você poderá enviar e receber conteúdos, fazer
upload, submeter, armazenar, pesquisa dentre outras atividades. Ao utilizar qualquer meio
dentro do sistema, você autoriza a SporTI a utilizar de forma irrestrita e publicamente todos os
conteúdos. Tal permissão perdurará mesmo que você deixe de usar os produtos e serviços.
10. A SporTI está disponível para acesso via Internet e poderá ser atualizado constantemente.
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11. Ao usar a SporTI você não poderá copiar, modificar, distribuir, vender, alugar ou praticar
qualquer ato que não seja o uso, de qualquer parte dos nossos produtos e serviços, nem mesmo
fazer engenharia reversa e tentar extrair o código fonte do software.
12. Nós estamos constantemente modificando e melhorando os nossos produtos e serviços e,
para isso, nós podemos incluir, remover funcionalidades e recursos, bem como podemos
suspender ou encerrar produtos e serviços, em parte ou completamente, sem que isso implique
em qualquer indenização e/ou reparação.
13. Caso queira, você pode deixar de usar os nossos produtos e serviços, a qualquer momento.
Dá mesma forma, nós podemos deixar de fornecer produtos ou prestar serviços a você, incluir
ou criar novos limites a nossos produtos e serviços, a qualquer momento e por qualquer motivo.
14. Em nenhuma hipótese nós garantimos produtos e serviços, principalmente de parceiros. Na
medida permitida por lei, nós excluímos toda e qualquer garantia. As políticas de cancelamento
e reembolso serão definidas pelos parceiros, para todos os fins de desistência, devolução,
compensação, contestação ou qualquer outro pedido que envolva pagamento. A comunicação
e solicitação será feita pelo parceiro à SporTI, por meio do e-mail financeiro@sporti.com.br. Em
todos os casos, a SporTI reserva-se no direito de cobrar, no mínimo, as tarifas bancárias
incidentes (transferências etc.).
15. Nós não nos responsabilizados por conteúdos nos produtos e serviços, por funcionalidades
específicas nos produtos e serviços, pela confiabilidade, disponibilidade ou capacidade de
atender às suas necessidades.
16. Salvo quando determinado por lei, a SporTI não será responsável por perdas e danos, diretos
ou indiretos ocorridos em decorrência do uso da SporTI.
17. Se você utilizar os nossos produtos e serviços em nome de empresa, a empresa aceita estes
Termos, eximindo a SporTI de toda e qualquer responsabilidade em relação aos seus
sócios/acionistas, trabalhadores, representantes legais ou qualquer outra pessoa ligada direta
ou indiretamente à empresa, seja para qualquer fim, inclusive judicial.
18. Nós podemos modificar os termos ou qualquer outra regra que sejam aplicáveis aos nossos
produtos e serviços, que entrarão em vigor imediatamente, podendo ter efeitos retroativos.
Eventualmente, você poderá ser notificado das alterações. Todas as informações estarão
disponíveis e de fácil acesso para que você possa consultar regularmente.
19. Caso você não concorde com os termos, regras e políticas, você deverá descontinuar o uso
dos produtos e serviços.
20. Se você não cumprir os termos e políticas, nós poderemos tomar medidas imediatas e/ou
futuras, o que não implica em renúncia a quaisquer direitos que a SporTI possa ter.
21. Nós nos reservamos o direito de recusar serviço a qualquer pessoa, por qualquer motivo, a
qualquer momento.
22. Nós poderemos usar cookies, usar informações de qualquer forma, incluindo, mas não
limitado a coletar, armazenar, excluir, usar, combinar e divulgar.
23. Quando você visita a nossa página, os nossos servidores registram automaticamente as
informações. Esses dados de registro podem incluir informações como o endereço IP, tipo de
navegador ou o domínio do qual você está visitando, as páginas da web que você visita, os
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termos de pesquisa que você usa e os anúncios nos quais você clicar. Nós podemos monitorar o
uso da página e de nossos produtos e serviços. Não associamos seu endereço IP a nenhuma
outra informação pessoal identificável para identificá-lo pessoalmente, exceto em caso de
violação dos Termos de Uso e Política de Privacidade.
24. Nós envolvemos terceiros para executar funções e fornecer serviços para nós, incluindo, mas
não se limitando a hospedagem e manutenção, relacionamento com clientes, armazenamento
e gerenciamento de banco de dados e campanhas de marketing. Partilhamos as suas
informações de identificação pessoal com estes terceiros, mas apenas na medida do necessário
para desempenhar funções e fornecer tais serviços e apenas em conformidade com obrigações
contratuais obrigatórias que exijam que terceiros mantenham a privacidade e a segurança dos
seus dados.
25. A SporTI cumpre e aplica as leis brasileiras. Podemos divulgar qualquer informação sobre
você ao poder público ou a entes privados, como nós, a nosso exclusivo critério, se entendermos
ser necessário ou apropriado para responder reclamações, processos judiciais ou extrajudiciais,
para proteger os bens e direitos da SporTI ou de terceiros, a segurança do público ou de qualquer
pessoa, para prevenir ou interromper qualquer atividade ilegal ou antiética, ou para cumprir a
lei.
26. A SporTI pode vender, transferir ou de outra forma partilhar alguns ou todos os seus ativos,
incluindo as suas informações de identificação pessoal, com o que você concorda aceitando
estes Termos e fazendo uso da Plataforma.
27. Se você é usuário registrado, você pode acessar e atualizar ou corrigir as informações que
você nos forneceu enviando e-mail para a SporTI por meio do Contato na página da SporTI.
28. A SporTI utiliza medidas administrativas, físicas e eletrônicas destinadas a proteger as suas
informações de acesso não autorizado, preservando confidencialidade de suas informações
pessoalmente identificáveis.
29. O Foro competente para dirimir quaisquer demandas em relação à SporTI é o da Comarca
de Belo Horizonte, Minas Gerais.
30. Para entrar em contato com a SporTI, por gentileza visite a nossa página de Contato na
SporTI.
Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade da SporTI e demais parceiros ao
clicar em "Concordo” e ao utilizar a Plataforma SporTI.
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