
 

 

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES RELATIVOS AO USO DO             
NOSSO APLICATIVO OU SITE, POIS ELES CONTÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEUS           
DIREITOS, RECURSOS E OBRIGAÇÕES. 

Ao usar nosso aplicativo ou site, você aceita estes Termos e Condições de Uso ("Termos e Condições").                 
Reservamo-nos o direito, a nosso exclusivo critério, de alterar, modificar, adicionar ou remover partes              
destes Termos e Condições a qualquer momento. Você deve verificar esses Termos e Condições              
periodicamente para obter alterações. Ao usar este site depois de publicarmos quaisquer alterações a              
estes Termos e Condições, você concorda em aceitar essas alterações, independentemente de as ter              
revisado ou não. Se você não concorda com estes Termos e Condições, você não deve usar o nosso site                   
e, se for o caso, deverá cancelar sua conta de usuário cadastrado ou a adesão conosco. 

SE NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO UTILIZE O SITE OU CONTRATE OU               
USE OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA TEAM TATI PERSONAL TRAINER. 

Âmbito dos Termos e Condições 

 
A menos que indiquemos o contrário, estes Termos e Condições aplicam-se ao seu uso dos sites                
pertencentes ou operados por TEAM TATI PERSONAL TRAINER e nossas afiliadas (coletivamente, "nós"             
ou "nosso" ), Incluindo, sem limitação, este site www.tatiboing.com.br, e qualquer outro site que possamos               
possuir ou operar atualmente ou no futuro (coletivamente, nosso "Website"). Para os fins deste Termos e                
Condições, entende-se por "afiliados" qualquer entidade ou pessoa, direta ou indiretamente, que possua             
uma participação de controle em, de propriedade ou sob controle de propriedade comum com a TEAM TATI                 
PERSONAL TRAINER, incluindo, sem limitação, suas subsidiárias. 
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1. Termos e Condições - Em geral 

Ao usar este site, você aceita estar legalmente vinculado e respeitar estes Termos e Condições,               
como se você tivesse assinado este contrato. Se você não cumprir estes Termos e Condições a                
qualquer momento, nos reservamos o direito, se aplicável, de encerrar sua senha, conta de              
usuário e / ou acesso a este site (ou qualquer parte dele). A nosso exclusivo critério e sem aviso                   
prévio ou responsabilidade, podemos interromper, modificar ou alterar qualquer aspecto do site,            
incluindo, mas não limitado a, (i) restringir o tempo de disponibilidade do site, (ii) restringir a                
quantidade de uso Permitido, e (iii) restringir ou encerrar o direito de uso de qualquer usuário no                 
site. Você concorda que qualquer rescisão ou cancelamento de seu acesso ou uso ao site pode                
ser efetuado sem aviso prévio. Se você não cumprir as disposições destes Termos e Condições,               
com exceção daquilo que possamos prover de tempos em tempos, você concorda que podemos              
desativar ou excluir imediatamente sua conta de usuário e todas as informações e arquivos              
relacionados em sua conta de usuário e / ou qualquer acesso adicional a tais informações e / ou                  
arquivos, ou nosso site. Além disso, você concorda que não devemos ser responsáveis perante              
você ou qualquer terceiro por qualquer rescisão ou cancelamento de seu acesso ou uso de nossos                
sites. 

De tempos em tempos, podemos complementar estes Termos e Condições com termos e condições              
adicionais relativos a conteúdos, atividades ou eventos específicos ("Termos Adicionais"). Tais Termos            
Adicionais podem ser colocados no Website para serem vistos em conexão com o conteúdo específico,               



atividades, recursos ou eventos e devem ser identificados como tal. Você entende e concorda que tais                
Termos Adicionais são aqui incorporados por referência nestes Termos e Condições. 

2. Restrições ao uso de materiais 

Salvo especificação em contrário, nós lhe concederemos um direito não exclusivo, intransferível e limitado              
para acessar, usar e exibir este site e o material fornecido aqui para seu uso pessoal e não comercial,                   
desde que você cumpra completamente as disposições destes Termos & Condições. Você reconhece que              
este site contém informações, software, fotos, vídeos, textos, gráficos, sons, perguntas, sugestões            
criativas, mensagens, comentários, idéias, receitas, notas, desenhos, artigos e outros materiais           
(coletivamente, "Conteúdo ") Que são protegidos por direitos autorais, patentes, marcas comerciais,            
segredos comerciais e / ou outros direitos de propriedade, e que esses direitos são válidos e protegidos em                  
todas as formas, mídias e tecnologias existentes agora ou desenvolvidas no futuro. Todo o Conteúdo é                
protegido por direitos autorais sob as leis de direitos autorais do Brasil (e, se aplicável, leis estrangeiras                 
semelhantes), e possuímos direitos autorais sobre a seleção, coordenação, arranjo e aprimoramento de tal              
Conteúdo. Todas as marcas registradas que aparecem neste site são marcas registradas de seus              
respectivos proprietários. TEAM TATI PERSONAL TRAINER é o nome comercial e a marca registrada.              
Nossos parceiros comerciais, fornecedores, anunciantes, patrocinadores, licenciadores, contratados e         
outros terceiros também podem ter direitos de propriedade adicionais no Conteúdo que eles disponibilizam              
neste site. Você não pode modificar, publicar, transmitir, distribuir, executar, participar da transferência ou              
venda, criar obras derivadas ou explorar de qualquer forma qualquer Conteúdo, no todo ou em parte.                
Quando o Conteúdo é baixado para o seu computador, você não obtém nenhum interesse de propriedade                
sobre esse Conteúdo. A modificação do Conteúdo ou uso do Conteúdo para qualquer outro propósito,               
incluindo, mas não limitado a, uso de qualquer Conteúdo em forma impressa ou em qualquer outro site ou                  
ambiente de computador em rede é estritamente proibido, a menos que você receba nosso prévio               
consentimento por escrito. 

3. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 

Salvo indicação expressa em contrário, o TEAM TATI PERSONAL TRAINER ou seus fornecedores ou              
licenciadores possuem e retêm outros direitos de propriedade em todos os produtos disponíveis através              
dos Sites. Exceto aquilo que for aqui indicado, nenhum dos Conteúdos pode ser copiado, modificado,               



reproduzido, distribuído, republicado, baixado, executado, exibido, postado, transmitido, vendido ou feito           
em trabalhos derivados de qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo, mas não limitada a, eletrônica,                
mecânica, fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a prévia autorização por escrito do TEAM TATI                
PERSONAL TRAINER ou do respectivo proprietário de direitos autorais. Você não pode, sem a permissão               
expressa por escrito da TEAM TATI PERSONAL TRAINER ou do respectivo proprietário de direitos              
autorais, (a) copiar, publicar ou publicar qualquer material em qualquer rede informática ou transmissão ou               
mídia de publicações; (B) modificar os materiais; Ou (c) remover ou alterar quaisquer direitos autorais ou                
outros avisos de propriedade contidos nos materiais. Você também não pode (a) vender, revender ou fazer                
uso comercial dos Sites, seu conteúdo, serviços ou produtos obtidos através dos Sites; (B) coletar e usar                 
qualquer lista ou descrição de produtos; (C) fazer uso derivado dos Sites ou seu Conteúdo; Ou (d) uso de                   
qualquer mineração de dados, robôs ou métodos semelhantes de coleta e extração de dados. A você não é                  
transmitido nenhum direito ou licença por implicação, impedimento ou de outra forma em ou sob qualquer                
patente, marca registrada, direitos autorais ou outro direito de propriedade da ou qualquer terceiro. 

4.Tornando-se um usuário registrado 

Pode não haver nenhum custo para tornar-se um usuário registrado do nosso site. Você deve se tornar um                  
usuário cadastrado para usar este site. Você deve se registrar de acordo com as instruções que você                 
encontrará neste site para participar e contribuir com qualquer Área da Comunidade ou usar o recurso                
"Perfil público" de nosso site. Uma "Área de Comunidade" significa qualquer blog, página pessoal, página               
de grupo, sala de bate-papo, quadro de mensagens, quadro de avisos, troca de receita ou atividade similar,                 
onde você pode se comunicar com outros usuários do nosso site ou publicar seu próprio Conteúdo. 

Se você optar por se tornar um usuário registrado do nosso site, você concorda em nos fornecer                 
informações verdadeiras, precisas e completas sobre você ("Dados de usuários registrados") e manter e              
atualizar prontamente os Dados de Usuário Registrado e qualquer outra informação que você nos fornecer,               
para manter o cadastro apurado. Sem limitar qualquer outra disposição destes Termos e Condições, se               
você fornecer qualquer informação que seja falsa, imprecisa ou incompleta, ou temos motivos razoáveis              
para suspeitar que tal é o caso, nos reservamos o direito de suspender ou encerrar sua conta de usuário e                    
Recusar qualquer e todo o uso atual ou futuro de nosso site (ou qualquer parte dele). Você concorda em                   
não atribuir, transferir ou sublicenciar seus direitos como usuário registrado deste site. Você ainda              



concorda em não se inscrever para mais de uma conta, criar uma conta em nome de outra pessoa ou criar                    
uma identidade falsa ou enganosa neste site. 

5. Privacidade 

Estamos empenhados em proteger sua privacidade e segurança. Para obter mais informações, você deve              
revisar nossa Política de Privacidade, que está incorporada nestes Termos e Condições, através desta              
referência. 

6. Normas comunitárias e diretrizes de conduta 

Você reconhece que todos os Conteúdos publicados, enviados por e-mail, ou de outra forma transmitidos               
através ou neste Site, seja publicado em nosso pedido ou voluntariamente, e se publicamente publicados               
ou transmitidos de forma privada (coletivamente, os "Postagens"), são da exclusiva responsabilidade da             
pessoa que fez tais Postagens. Isso significa que você é inteiramente responsável por todas os Postagens                
que você fizer ou enviar por email a este site. Não controlamos as Postagens feitas, enviadas por correio                  
ou transmitidas de outra forma em nosso site por terceiros e, como tal, não garantimos a precisão,                 
integridade ou qualidade de tais Postagens. Embora tenhamos adotado normas comunitárias e orientações             
de conduta para os usuários do nosso site (conforme descrito abaixo), você entende que ao usar este site,                  
você pode estar exposto a Postagens ofensivas ou censuráveis. Em nenhuma circunstância, seremos             
responsáveis, de qualquer forma, por quaisquer Postagens (além do Conteúdo desenvolvido por nós),             
incluindo, mas não limitado a, quaisquer erros ou omissões em qualquer Publicação, ou por qualquer perda                
ou dano de qualquer tipo incorrido como resultado do uso de qualquer Postagem feita, enviada por e-mail                 
ou de outra forma transmitida para ou através deste Site. 



Você concorda em não usar este site (incluindo quaisquer áreas da comunidade) para: 

carregar, publicar, enviar por e-mail ou de outra forma transmitir qualquer Postagem ou outros materiais               
que sejam ilegais, prejudiciais, ameaçadores, abusivos, assediantes, tortuosos, difamatórios, vulgares,          
obscenos e invasivos a privacidade de outras pessoas, odiosa, racial, étnica ou de outra forma censurável                
(a nosso exclusivo critério); 

B. Prejudicar os menores de idade de qualquer forma, ou solicitar ou tentar de outra forma obter qualquer                  
informação de um menor; 

C. Representar qualquer pessoa ou entidade, incluindo, mas não limitado a qualquer usuário deste site, um                
diretor, funcionário, acionista, agente ou representante do TEAM TATI PERSONAL TRAINER, nossas            
afiliadas ou qualquer outra pessoa ou entidade ou falsamente declarar ou de outra forma deturpar sua                
afiliação com o TEAM TATI PERSONAL TRAINER, ou nossas afiliadas ou qualquer outra pessoa ou               
entidade; 

D. Forjar cabeçalhos ou manipular identificadores de forma a disfarçar a origem de qualquer lançamento ou                
outros materiais transmitidos por ou através deste site; 

E. Carregar, publicar, enviar por e-mail ou, de outra forma, transmitir quaisquer lançamentos ou outros               
materiais que não sejam seus, ou que você não tem o direito de carregar, publicar, enviar por e-mail ou de                    
outra forma transmitir sob qualquer lei ou sob relações contratuais ou fiduciárias (como informações              
privilegiadas, proprietárias e confidenciais, informação aprendida ou divulgada como parte das relações de             
trabalho ou sob acordos de não divulgação); 



F. Carregar, publicar, enviar por e-mail ou de qualquer outra forma transmitir quaisquer Postagens ou               
outros materiais que infrinjam qualquer patente, marca registrada, segredo comercial, direitos autorais,            
direito de privacidade ou publicidade ou outros direitos de propriedade de qualquer parte; 

G. Carregar, publicar, enviar por e-mail ou de outra forma transmitir qualquer publicidade não solicitada ou                
não autorizada, materiais promocionais, "lixo eletrônico", "spam", "letras em cadeia", "esquemas de            
pirâmide" ou qualquer outra forma de solicitação comercial; 

H. Carregar, publicar, enviar por e-mail ou de outra forma transmitir qualquer Postagem ou outros materiais                
que contenham software, vírus ou qualquer outro código de computador, arquivos ou programas projetados              
para interromper, destruir ou limitar a funcionalidade de qualquer software ou hardware ou equipamento de               
telecomunicações; 

I. Interrompa o fluxo normal de diálogo, fazendo com que uma tela "percorra" mais rápido do que outros                  
usuários de uma Área de Comunidade (ou outra parte deste site) possam digitar, ou de outra forma, agir de                   
maneira que afete negativamente ou diminua a qualidade da experiência de outro usuário deste site; 

J. Interferir ou interromper este site ou servidores ou redes conectados a este site, ou desobedecer                
quaisquer requisitos, procedimentos, políticas ou regulamentos das redes conectadas ao site; 

K. Violação intencional ou involuntária de qualquer lei local, estadual, nacional ou internacional aplicável,              
incluindo, mas não limitado a, quaisquer regulamentos que tenham força de lei; 



L. "Stalk", "Cyberstalk" ou de outra forma assediar outro usuário, funcionário deste site; ou 

M. Solicitar, coletar ou publicar dados pessoais ou tentar solicitar, coletar ou publicar dados pessoais sobre                
outros usuários do site, incluindo nomes de usuários ou senhas; ou acessar ou tentar acessar outra conta                 
do usuário sem o seu consentimento; 

Seu privilégio de usar este site (incluindo as Áreas Comunitárias) e contribuir para discussões sobre as                
Áreas Comunitárias dependem da sua conformidade com os padrões e conduta da comunidade. 

7. Diretrizes estabelecidas acima. 

Podemos revogar seus privilégios para usar toda ou parte deste site e / ou tomar outras medidas                 
adequadas para fazer cumprir esses padrões comunitários e conduzir diretrizes se as violações forem              
trazidas à nossa atenção. Além disso, se você não aderir à normas e diretrizes de conduta da nossa                  
comunidade, ou qualquer um destes Termos & Condições, podemos encerrar, em nosso exclusivo critério,              
seu uso ou participação em qualquer Área da Comunidade. 

Exceto fornecido o contrário em nossa Política de Privacidade, todas as comunicações da Área              
Comunitária, incluindo, mas não limitado a, bate-papo, mensagem, blog, grupos e comunicação de perfil,              
são comunicações públicas e não privadas. Reservamo-nos o direito de monitorar algumas, todas ou              
nenhuma área desse site (incluindo qualquer Área Comunitária) com relação a adesão aos padrões e               
condutas da comunidade e diretrizes estabelecidas acima ou para qualquer outro propósito. Você             
reconhece que, ao fornecer-lhe a habilidade de distribuir Postagens nas áreas da comunidade, estamos              
atuando como um canal passivo para tal distribuição e não estamos assumindo nenhuma obrigação ou               
responsabilidade relacionada a quaisquer Postagens ou atividades em qualquer Área da Comunidade, nem             
subscrevemos tais Postagens. Embora nos reservamos o direito de remoção, sem aviso prévio, de              
qualquer lançamento por qualquer motivo, não temos a obrigação de revisar o conteúdo antes da               
publicação do conteúdo ou de excluir Postagens que você possa achar censurável ou ofensiva. Nós não                
somos responsáveis por manter uma cópia de qualquer material que removemos do nosso site, e não                



somos responsáveis por qualquer perda que você incorra no caso de o Conteúdo que você postar ou                 
transmitir no nosso site for removido. Nós cooperamos com a aplicação da lei ou um pedido judicial que                  
nos solicite ou nos dirija a divulgar a sua identidade ou qualquer pessoa, publicando qualquer informação                
ou material proibido por estes Termos & Condições. Também podemos divulgar essas informações se tal               
divulgação for razoavelmente necessária para proteger os direitos, a propriedade ou a segurança pessoal              
da TEAM TATI PERSONAL TRAINER, suas afiliadas ou o público. 

8. Envios 

Se, a nosso pedido ou por conta própria, você enviar, enviar por e-mail, publicar ou de outra forma                  
transmitir a nós ou a este Website qualquer Conteúdo, (coletivamente, as "Submissões"), você estará              
concedendo a nós e aos nossos sucessores e atribuindo um direito sem royalties e perpétuos Direito                
irrevogáveis e não exclusivos (incluindo quaisquer direitos morais) e licença (bem como consentimento)             
para usar, licenciar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir, criar obras derivadas, distribuir,            
derivar receitas ou outras remunerações, comunicar ao público, executar e exibir quaisquer Submissões             
(no todo ou em parte e com ou sem o uso de seu nome) em todo o mundo e / ou incorporar as Submissões                        
em outros trabalhos de qualquer forma, mídia ou tecnologia agora conhecida ou desenvolvida mais tarde,               
para o termo completo de direitos autorais, marcas registradas e outros direitos intelectuais e de               
propriedade (coletivamente, os "Direitos") que possam existir em tais Submissões. Você também garante             
que, na medida em que você não seja o detentor exclusivo de todos os Direitos em uma Submissão,                  
qualquer detentor de terceiros de quaisquer Direitos, incluindo os direitos morais em tais Submissões,              
estará renunciando completamente e efetivamente a todos esses Direitos que foram concedidos de forma              
válida e irrevogavelmente, você terá o direito de conceder a licença acima mencionada. Você reconhece               
ainda que nós e nossos sucessores e cessionários teremos direito ao uso irrestrito das Submissões para                
qualquer finalidade, comercial ou de outra forma, sem compensação ao provedor das Submissões. Você              
também permite que qualquer usuário acesse, exiba, visualize, armazene e reproduza qualquer envio que              
disponibilizar em uma Área de Comunidade para uso pessoal. Sujeito ao que precede, o proprietário de                
uma submissão colocada neste site mantém todos os direitos que possam existir em tal Submissão. Exceto                
conforme previsto em nossa Política de Privacidade, nenhuma das Submissões estará sujeita a qualquer              
obrigação de confiança da nossa parte, e não devemos ser responsáveis por qualquer uso ou divulgação                
de quaisquer Submissões. 

O TEAM TATI PERSONAL TRAINER pode alterar, adaptar ou editar as Submissões e qualquer outro               
material criado de acordo com estes Termos e Condições, e comercializá-lo e explorá-lo inteiramente ao               



seu exclusivo critério. O TEAM TATI PERSONAL TRAINER não é obrigada a fazer qualquer uso das                
Submissões ou exercer qualquer dos direitos concedidos por estes Termos e Condições. 

Os usuários dos sites devem apenas publicar Submissões que são de propriedade, e recursos, eles               
próprios, e nenhum outro terceiro. 

9. Aconselhamento aos pais 

Alguns dos conteúdos deste site podem não ser apropriados para menores. REQUEREMOS QUE VOCÊ              
SEJA MAIOR DE 18 ANOS PARA USAR ESTE SITE. 

10. Links 

Estes Termos e Condições aplicam-se apenas a este site e não aos sites de qualquer outra pessoa ou                  
entidade. Nós podemos fornecer, ou terceiros podem fornecer, links para outros sites ou recursos              
mundiais. Você reconhece e concorda que não somos responsáveis pela disponibilidade de tais sites ou               
recursos externos e não endossamos (e não somos responsáveis ) por nenhum conteúdo, publicidade,              
produtos ou outros materiais disponíveis em tais sites ou recursos . Você ainda reconhece e concorda que,                 
em nenhuma circunstância, seremos responsáveis, direta ou indiretamente, por qualquer perda ou dano             
causado ou alegadamente causado a você em conexão com o uso ou a sua aderência a qualquer                 
conteúdo, propaganda, produtos ou outros recursos disponíveis em qualquer outro site           
(independentemente de nos relacionarmos, direta ou indiretamente, com esses conteúdos, propagandas,           
produtos ou outros recursos). Você deve direcionar quaisquer preocupações com relação a qualquer outro              
site ao administrador ou webmaster deste site. 



11. Produtos e serviços de terceiros 

Você pode solicitar serviços, mercadorias ou outros produtos através do nosso site de outras partes               
(coletivamente, os "vendedores terceirizados"). Todas as questões relativas aos serviços, mercadorias e            
outros produtos desejados dos Vendedores Terceirizados, incluindo, mas não limitado a, condições de             
compra, condições de pagamento, garantias, manutenção e entrega, são unicamente entre você e os              
Vendedores Terceirizados. Não fazemos garantias ou representações em relação a quaisquer serviços,            
mercadorias e outros produtos fornecidos pelos Vendedores Terceirizados. Você não nos considerará (e             
não seremos interpretados) como parte em tais transações, quer possamos ou não ter recebido algum tipo                
de receita ou outra remuneração em relação a tais transações, e não seremos responsáveis por quaisquer                
custos ou danos resultantes de, direta ou indiretamente, você ou qualquer outra pessoa envolvida ou               
relacionada às transações. 

12. Senha e segurança do usuário 

Se você é um usuário cadastrado deste site, você é inteiramente responsável por manter a               
confidencialidade de sua senha e informações da conta do usuário. Você concorda em nos notificar               
imediatamente no caso de qualquer uso conhecido ou suspeito de uso não autorizado de sua conta de                 
usuário, ou qualquer violação conhecida ou suspeita de segurança, incluindo perda, roubo ou divulgação              
não autorizada de sua senha ou de qualquer outra pessoa. Você é inteiramente responsável por todas e                 
quaisquer atividades que ocorram em sua conta de usuário. Você concorda em nos notificar imediatamente               
sobre qualquer uso não autorizado de sua conta de usuário ou qualquer outra violação de segurança                
conhecida por você. 

13. Isenção de Garantias 



POR FAVOR, ATENTE-SE AS SEGUINTES RESPONSABILIDADES IMPORTANTES DE GARANTIAS: 

OS PRODUTOS, OFERTAS, CONTEÚDO E MATERIAIS NESTE SITE SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO            
EM QUE SE ENCONTRAM" E SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS.             
RENUNCIAMOS TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE           
LIMITANDO A GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO,           
TÍTULO, COMPATIBILIDADE, SEGURANÇA, PRECISÃO OU NÃO VIOLAÇÃO. 

NEM O TEAM TATI PERSONAL TRAINER, QUALQUER AFILIADA NOSSA, NEM NENHUM DE NOSSOS,             
OU SEUS RESPECTIVOS LICENCIADORES, LICENCIADOS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS OU         
FORNECEDORES, GARANTEM QUE O WEBSITE OU QUALQUER FUNÇÃO CONTIDA NESTE LOCAL,           
SERÃO ININTERRUPTAS OU SEM ERROS, QUE OS DEFEITOS SERÃO CORRIGIDOS OU QUE ESTE             
SITE OU OS SERVIDORES QUE FAZEM ESTE LOCAL DA WEB DISPONÍVEL, SERÃO LIVRES DE              
VÍRUS OU OUTROS. 

QUALQUER PRODUTO, OFERTA, CONTEÚDO E MATERIAL DESCARREGADOS OU DE OUTRA          
FORMA OBTIDOS ATRAVÉS DO USO DESTE SITE, É FEITO POR SEU ÚNICO RISCO E VOCÊ SERÁ                
RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO AO SEU SISTEMA DE COMPUTADOR OU PERDA DE            
DADOS, QUE RESULTEM DO DOWNLOAD DE QUALQUER PRODUTO OFERTA, CONTEÚDO OU           
MATERIAL. 

NEM TEAM TATI PERSONAL TRAINER, NENHUMA AFILIADA, NEM QUALQUER UM DOS NOSSOS OU             
SEUS RESPECTIVOS LICENCIADORES, LICENCIADOS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS OU        
FORNECEDORES, GARANTEM OU FAZEM AS REPRESENTAÇÕES RELATIVAS AO USO OU OS           
RESULTADOS DO USO DOS PRODUTOS, OFERTA, CONTEÚDO E MATERIAIS NESTE LOCAL DA            
WEB EM TERMOS DE SUA CORREÇÃO, PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU DE QUALQUER OUTRA            
FORMA. 



POR FAVOR, OBSERVE QUE NENHUM ASSUNTO OU INFORMAÇÃO, OBTIDO POR VOCÊ ATRAVÉS            
DO NOSSO PESSOAL OU ATRAVÉS DESTE SITE, CRIARÁ QUALQUER GARANTIA NÃO           
EXPRESSAMENTE FORNECIDA NESTES TERMOS E CONDIÇÕES. 

14. Limitação de responsabilidade 

VOCÊ EXPRESSAMENTE ENTENDE E CONCORDA QUE NÓS E NOSSAS AFILIADAS NÃO SEREMOS            
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS,        
CONSEQÜENCIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO,         
MAS NÃO SE LIMITANDO A, DANOS POR PERDA DE LUCROS, GOODWILL, USO, DADOS OU              
OUTRAS PERDAS INTANGÍVEIS (MESMO QUE TENHAMOS SIDO AVISADOS SOBRE A          
POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS), RESULTANTES (A) DO USO OU DA INCAPACIDADE DE USAR             
ESTE SITE; (B) DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU OUTRO MATERIAL NESTE SITE OU              
QUALQUER SITE LIGADOS A ESTE SITE, (C) O CUSTO DE PROCURAÇÃO DE MERCADORIAS             
SUBSTITUTAS E SERVIÇOS RESULTANTES DE QUALQUER PRODUTO, DADOS, INFORMAÇÕES OU          
SERVIÇOS ADQUIRIDOS OU OBTIDOS OU MENSAGENS RECEBIDAS OU TRANSAÇÕES         
INTRODUZIDAS ATRAVÉS OU NESTE WEBSITE; (D) ACESSO NÃO AUTORIZADO OU ALTERAÇÃO           
DE SUAS TRANSMISSÕES OU DADOS; (E) DECLARAÇÕES OU CONDUTA DE QUALQUER           
TERCEIRO EM NOSSO SITE; OU (F) QUALQUER OUTRA FORMA RELACIONADA AO NOSSO SITE.             
EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, NOSSA RESPONSABILIDADE TOTAL POR TODOS OS DANOS,          
PERDAS E CAUSAS DE AÇÃO (SEJA POR CONTRATO, DELITO (INCLUINDO, MAS NÃO SE             
LIMITANDO A, NEGLIGÊNCIA) OU DE OUTRA FORMA) EXCEDERÁ O MONTANTE PAGO POR VOCÊ,             
CASO HAJA, POR ACESSAR O NOSSO SITE. SE VOCÊ ESTIVER INSATISFEITO COM QUALQUER             
PORÇÃO DO NOSSO SITE, OU DE QUAISQUER TERMOS E CONDIÇÕES, O SEU ÚNICO E              
EXCLUSIVO RECURSO É A DESCONTINUAÇÃO DO SEU USO DESTE WEBSITE. SE QUALQUER            
PORÇÃO DESTA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FOR INVÁLIDA, A RESPONSABILIDADE ESTÁ          
LIMITADA À MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI. 

15. Indenização 

Você concorda em indenizar, isentar e, a nossa escolha, defender o TEAM TATI PERSONAL TRAINER e                
nossas afiliadas e nossos diretores, funcionários, acionistas, agentes e representantes de todas e             



quaisquer reclamações, responsabilidade, danos e / ou custos de terceiros (incluindo, mas não limitado a,               
honorários e despesas de advogados razoáveis) decorrentes do uso indevido deste site ou de nossos               
produtos ou ofertas, sua violação destes Termos e Condições, ou sua infração, ou a violação ou uso por                  
qualquer outro usuário da sua conta, de qualquer propriedade intelectual ou outro direito de qualquer               
pessoa ou entidade. 

16. Do fórum 

Este contrato servirá como título executivo extrajudicial, na forma da Lei Processual vigente, e poderá ser                
imediatamente executado no caso de inadimplência. 
Toda e qualquer divergência decorrente desta relação contratual deverá ser obrigatoriamente levada à             
Câmara de Mediação e Arbitragem de Palhoça (SC), instituída pela Associação Empresarial do Município. 
Observada a cláusula compromissória de arbitragem, escoando-se ao caso de sua eventual supressão, as              
partes elegem o foro da comarca de Palhoça (SC) para dirimir quaisquer divergências oriundas desta               
relação contratual. 

Os termos deste parágrafo sobrevivem a qualquer rescisão dos Termos e Condições. 

17. Usuários internacionais 

Este site é controlado, operado e administrado pela TBF a partir de seus escritórios nos Estados Unidos da                  
América. A TBF não faz nenhuma representação de que materiais no site são apropriados ou estão                
disponíveis para uso em outros locais fora dos Estados Unidos e acesso a eles de territórios onde o                  
conteúdo ou produtos disponíveis no site são ilegais, é proibido. Você não pode usar o site ou exportar o                   
conteúdo ou os produtos, em violação das leis e regulamentos de exportação dos EUA. Se você acessar                 
este site a partir de um local fora dos Estados Unidos, você é responsável pelo cumprimento de todas as                   
leis locais. 



AVISO LEGAL 

A Tatiane Moreira Boing não é médica. O conteúdo deste site e programa não deve ser interpretado como                  
um conselho médico. Não se destina a diagnosticar, tratar, prevenir ou curar qualquer problema ou doença                
de saúde e não deverá substituir o conselho de um médico. Sempre consulte seu médico ou um                 
profissional de saúde qualificado para qualquer assunto relacionado à sua saúde. Não ignore, evite, ou se                
atrase em obter aconselhamento médico do profissional que lhe acompanha devido à algo que você tenha                
lido neste site. O uso de qualquer informação fornecida neste site é de sua responsabilidade. Como com                 
qualquer programa de exercícios, você assume certos riscos para sua saúde e segurança. Qualquer tipo               
de programa de exercícios pode causar lesões. É possível que você se lesione fazendo os exercícios do                 
seu programa, especialmente se eles forem feitos de forma errada. Se você optar por participar com esses                 
riscos, você o faz por sua própria vontade e em acordo, assumindo conscientemente e voluntariamente               
todos os riscos associados com tais atividades e exercícios. Estes riscos também existem para aqueles               
que estão atualmente em boa forma. O TEAM TATI PERSONAL TRAINER e seus parceiros e afiliados não                 
são responsáveis por qualquer lesão ou problemas de saúde que você possa enfrentar ou até mesmo a                 
morte, como resultado do uso de planos prescritos. Ao usar nosso site, você concorda com este aviso e                  
concorda em aceitar a total responsabilidade por suas ações. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

Nós nos esforçamos para fornecer um serviço excepcional que exceda suas expectativas em todos os               
momentos, também fornecemos um mês de degustação. No entanto, se você estiver insatisfeito, por              
qualquer motivo, você pode cancelar o seu plano após o prazo de fidelidade contratado. 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA 



Esteja informado que, o seu programa irá renovar automaticamente no final de cada período. O método de                 
pagamento que temos no arquivo será automaticamente faturado durante o processo de renovação. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO 

O plano alimentar e de treino não são reembolsáveis. Nossa política de reembolso é consistente com o                 
padrão do mercado, pois não existe retorno sobre esses itens. 

Nós fornecemos esta política de privacidade (a "política") para ajudá-lo a compreender os tipos de               
informações que podemos reunir sobre você quando você visitar o Site ou usar quaisquer um dos nossos                 
serviços, como podemos usar e divulgar as informações e como você pode controlar, corrigir e/ou atualizar                
as informações. 

Para sermos claro a respeito da terminologia que usamos, quando usamos a expressão "Informações              
pessoais" nesta política, nos referimos a informação que pode ser usada para identificar ou entrar em                
contato com uma pessoa, como nome completo, endereço, endereço de e-mail ou número de telefone da                
pessoa. Quando usamos a frase "Informações anônimas" nesta política, significa informação que não pode              
ser razoavelmente utilizada para identificar as pessoas físicas. 

Ao visitar o Site ou utilizar os serviços, você estará aceitando as políticas e as práticas descritas nesta                  
política. Cada vez que você visita o Site ou utiliza os serviços, você concorda e consente, expressamente,                 
com a coleta, uso e divulgação das informações que você fornecer, conforme descrito nesta política. 



Suas informações pessoais serão processadas por nós, no BRASIL. 

Além desta política geral, cada serviço pode ter provisões de privacidade adicionais, que são específicas               
para o serviço em particular. Estas divulgações suplementares são feitas adjacentes ao serviço específico,              
no momento que coletamos a informação. Estas divulgações suplementares também regem o uso de suas               
informações.  

1. A INFORMAÇÃO QUE RECOLHEMOS 

Coletamos informações sobre você das seguintes maneiras: 

A. informações que você voluntariamente nos fornecer 

Podemos coletar e manter informações que você voluntariamente submeter-nos durante a sua utilização do              
Site, App e serviços. Por exemplo: 

● Quando você se registrar para o Site ou o aplicativo, você pode nos fornecer certas               
informações, incluindo seu nome, endereço de e-mail, log in, senha, informações           
demográficas e os temas de saúde que lhe interessam; 

● Se você estiver se inscrevendo para um programa de exercícios personalizados, você pode             
nos fornecer respostas às perguntas que nós usamos para lhe fornecer o programa, como o               
seu peso real e sua meta de peso, altura, idade, seu método preferido de exercício ou sua                 
ingestão calórica; 

● Quando você interagir com nossos serviços, podemos coletar dados de desempenho como            
níveis de atividade, progresso, informação de medidas vinculadas a aparelhos e tecnologias            
fitness (monitores de frequência cardíaca, Pedômetros, etc) e dados de localização,           
diretamente a partir de dispositivos que usam nossos serviços; 



● Se você se inscrever para receber um boletim informativo, participar de um concurso ou              
participar em actividades de redes sociais, você poderá nos fornecer informações de contato             
(por exemplo, e-mail ou endereço físico); 

● Se você comprar um produto ou serviço, você poderá nos fornecer suas informações de              
cartão de crédito; e 

● Você poderá nos fornecer informações pessoais através de e-mail, interações através do            
atendimento ao cliente e pesquisas. Você pode optar por não nos fornecer determinadas             
informações, mas isto pode impedi-lo de ter acesso a um serviço ou limitar os recursos que                
você pode utilizar. Para obter mais informações, consulte a seção de como podemos usar              
suas informações abaixo.  

B. informações que coletamos através do sua utilização do Site. Conforme você utilizar o Site e os                 
serviços, determinadas informações podem também ser coletadas passivamente. Através de cookies,           
pixels, balizas, arquivos de log e outras tecnologias, podemos coletar informações sobre como usar o Site                
e os serviços. Por exemplo, determinar através de um endereço IP que um determinado computador ou                
dispositivo está localizado na cidade de Florianópolis, e podemos usar esta informação para entregar              
anúncios, promovendo atividades baseadas em Florianópolis. Esta informação permite-nos entregar          
informações mais úteis, programas, ferramentas e propagandas. Por favor, veja os Cookies e as seções de                
publicidade direcionadas abaixo para obter mais informações.  

C. informações que coletamos através da utilização do aplicativo. Conforme você utiliza o App e serviços,                
determinadas informações também podem ser passivamente recolhidas tais como o tipo de dispositivo,             
provedor de telefone (operadora), tipo de navegador, informações do sistema operacional, bem como             
dados transacionais sobre as atividades que você realizar e como você interage com os serviços, tais como                 
os dados que são exibidos, clicados ou compartilhados, os padrões de fluxo de clique e o tempo gasto em                   
cada site ou página; e serviços de buscas que você porventura realize.  

D. informações que recebemos de terceiros. Podemos também combinar informações on-line e/ou off-line             
recebidas de terceiros com as informações que já recolhemos de você através de nosso Site e serviços. As                  
informações de terceiros são usadas para uma variedade de finalidades, incluindo verificar outras             
informações ao seu respeito (por exemplo, verificar seu endereço de correspondência para lhe enviar              
produtos ou serviços solicitados) e para melhorar o conteúdo e publicidade que nós fornecemos a você. 



2. COMO USAMOS SUAS INFORMAÇÕES 

Nós usaremos suas informações pessoais da forma descrita abaixo ou descrito no momento em que a                
informação é recolhida.  

A. publicidade. Acreditamos que a publicidade é mais interessante para você quando ela é relevante. Por                
isso, personalizamos os anúncios que você vê com base em: (i) informações que você nos fornece (por                 
exemplo, idade, gênero, saúde, interesses e outras informações em seu perfil); (ii) informações de              
localização geográfica, que pode ser determinada através de seu endereço IP, de seu dispositivo móvel, ou                
de outras maneiras; (iii) os dados que recebemos de terceiros ou; (iv) suas visitas no Site ou da utilização                   
de serviços (comumente referido como "Publicidade comportamental"). Por favor, veja os Cookies e a              
seção de publicidade direcionada abaixo para obter mais informações sobre o uso de cookies e               
informações coletadas para a publicidade comportamental. Você pode excluir os cookies que colocarmos             
no seu navegador. Por favor, consulte a seção abaixo sobre Cookies, Web Beacons e informações de                
endereço IP para obter mais informações.  

B. para fornecer o Site, aplicativo e serviços. 

Em geral, usamos suas informações pessoais conforme necessário ou apropriado para tais fins: 

● Administrar sua conta; 
● Registrar e fornecer-lhe acesso ao Site, aplicativo ou serviços; 
● Responder às perguntas ou solicitações que você direcionar para nós; 
● Atender suas solicitações de produtos ou serviços; 
● Envio de comunicações e e-mails administrativos sobre o Site ou serviços; 
● Personalizar e adaptar melhor as características, desempenho e suporte do Site, App e             

serviços para seu uso; 
● Enviar-lhe informações promocional/marketing, boletins informativos, ofertas ou outras        

informações sobre oportunidades e funcionalidade, que julguemos ser de seu interesse           
particular; 

● Melhorar a qualidade do Site, App e serviços, e 



● Analisar, avaliar e realizar pesquisas sobre os dados de usuário e as interações do usuário               
com o Site, aplicativo e serviços. 

Eu autorizo o uso de minha imagem, som da minha voz e nome por mim revelados em                 
depoimento pessoal além de todo e qualquer material entre fotos e documentos por mim apresentados, para                
compor o material audiovisual para o TEAM TATI PERSONAL TRAINER. Que estas sejam destinadas à               
divulgação ao público em geral e/ou para formação de acervo histórico. 

 A presente autorização abrange os usos acima indicados tanto em mídia impressa (livros,             
catálogos, revista, jornal, entre outros) como também em mídia eletrônica (programas de rádio, podcasts,              
vídeos e filmes para televisão aberta e/ou fechada, documentários para cinema, televisão, entre outros),              
Internet, Banco de Dados Informatizado Multimídia, “home vídeo”, DVD (“digital vídeo disc”), suportes de              
computação gráfica em geral e/ou divulgação científica de pesquisas e relatórios para arquivamento e              
formação de acervo sem qualquer ônus a Vedere Audiovisual e a Traduz Libras ou ainda, terceiros por                
esses expressamente autorizados, que poderão utilizá-los em todo e qualquer projeto e/ou obra de natureza               
voltada à divulgação, em todo território nacional e no exterior. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que                 
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem ou som de voz, ou a qualquer outro. 

3. COOKIES E PUBLICIDADE DIRECIONADA 

A. cookies, Web Beacons e informações de endereço IP 

● "Cookies" são pequenos pedaços de informação que um site coloca em seu navegador             
quando você visita esse site. Nós podemos utilizar cookies para lhe proporcionar uma             
experiência mais pessoal e interativa com o Site e os serviços. Por exemplo, podemos usar               
cookies para controlar que anúncios que você vê, a sequência de anúncios e ter a certeza de                 
que o mesmo anúncio não seja visto várias vezes. Para concursos ou sorteios, nós também               
podemos utilizar cookies para acompanhar o seu progresso e o número de entradas em              
algumas promoções. Para pesquisas, nós podemos utilizar cookies para ajudar a garantir que             
um indivíduo não vote mais de uma vez em uma determinada questão ou problema. Nós não                
armazenamos informações pessoais de quaisquer cookies no seu computador. 

● Cookies podem ser removidos seguindo as direções do seu navegador de Internet na guia              
"ajuda". Para utilizar certos serviços oferecidos através do Site, seu navegador deve aceitar             
cookies. Se você optar por desativar cookies, alguns aspectos do Site podem não funcionar              
corretamente, e você pode não conseguir acessar nossos serviços. 

● Nós também podemos utilizar cookies, pixels, beacons da web (que são geralmente imagens             
gráficas pequenas e transparentes), sistema operacional e informações de dispositivo e dados            
de navegação como Uniform Resource Locators (URL) para reunir informações sobre a data e              
hora da sua visita, os recursos e informações os quais você procurou e visualizou, o e-mail                
que você abriu, ou em quais anúncios você clicou. Este tipo de informação é coletada para                



tornar o Site e serviços mais úteis e para personalizar a sua experiência conosco, afim de                
atender suas necessidades e interesses especiais. 

● Um "endereço de protocolo de Internet" ou "Endereço IP" é um número que é              
automaticamente atribuído ao seu computador quando você usa a Internet. Nós, ou nossos             
prestadores de serviços, podemos utilizar seu endereço de IP quando você acessar o Site ou               
os serviços ou utilizar outros meios, para ajudar com o fornecimento de anúncios             
geograficamente direcionados. 

 
 
 
 
 
B. alvo de publicidade 
 
 
 
 
 

● Outras empresas com as quais o TEAM TATI PERSONAL TRAINER trabalha, podem usar             
cookies para fins como, a compreensão de padrões de uso da Web dos usuários os quais                
veem anúncios no Site, controlar a sequência de anúncios que você vê, certificar-se de que               
não se veja muitas vezes o mesmo anúncio, determinar os seus interesses e ajustar              
propagandas e promoções baseado nesses interesses. Por exemplo, se você ler um artigo             
sobre um determinado nutriente no Site, utilizaremos os cookies de um fornecedor para             
envia-lo, mais tarde, uma propaganda de um produto relacionado ao artigo visualizado. Estes             
fornecedores de terceiros podem conectar informações sobre páginas que você visita em            
nosso Site com informações sobre páginas que você visita em outros sites e mostrar-lhe              
publicidades, com base nesta informação combinada. O anúncio pode aparecer quando você            
estiver visitando uma seção diferente deste Site, outro Site ou qualquer outro site na Internet,               
se o site também tiver uma relação com nosso fornecedor.  

 
 
 
 
 
4. COMO PODEMOS DIVULGAR INFORMAÇÕES A TERCEIROS 
 
 
 
 

● Podemos compartilhar suas informações pessoais com terceiros conforme especificamente         
aprovados por você ou sob as circunstâncias descritas abaixo. Se você não deseja que              
utilizemos ou divulguemos as informações pessoais coletadas a seu respeitos das formas            
identificadas nesta política, você não deverá usar o Site ou serviços.  

 
● A. divulgação por razões legais. Podemos divulgar e liberar suas informações pessoais a             

terceiros: (a) em conformidade com requisitos legais válidos como uma lei, regulamento,            
mandado de busca, intimação ou ordem judicial; ou (b) em casos especiais, como uma              
ameaça física para você ou outros, uma ameaça à segurança nacional, uma ameaça ao nosso               
sistema ou rede, ou em qualquer dos casos em que acreditemos ser razoavelmente             
necessário para investigar ou evitar dano, fraude, abuso, conduta ilegal ou uma violação ou              
alegada violação desta política ou qualquer outro acordo que talvez tenhamos com você.  



● B. agentes e prestadores de serviços. Podemos fornecer suas informações pessoais para os             
prestadores de serviços que trabalham em nosso nome ou nos ajudam a operar nosso              
negócio, o Site e os serviços. Os vendedores e fornecedores que nos fornecem tecnologia,              
serviços e/ou conteúdo para o envio de e-mail, análise de dados, pesquisa, fornecimento de              
publicidade e assistência de marketing, processamento de pagamentos (incluindo pagamentos          
de cartão de crédito) e prestação de serviço ao cliente, são exemplos de tais prestadores de                
serviços. O acesso às suas informações pessoais por esses provedores de serviço é limitado              
à informações razoavelmente necessárias para executar sua função limitada.  

● C. informações agregadas e anônimas. Podemos compartilhar com terceiros informações          
anônimas e agregadas sobre você. Informações agregadas são informações anônimas as           
quais são combinadas com as informações anônimas de outros usuários.  

● D. concursos, sorteios e enquetes. Algumas ou todas as informações coletadas durante uma             
promoção, concurso, enquetes, ou sorteios ("promoções") podem ser divulgadas         
publicamente. Podem também ser partilhadas com terceiros, conforme divulgado no momento           
da coleta ou nas regras da promoção. Esses terceiros podem incluir provedores de prêmios              
para atualizar o status de seu prêmio ou outras necessidades de cumprimento ou um              
co-patrocinador, quem poderá usar suas informações pessoais para administrar a promoção           
ou para seus fins de marketing, mas apenas em conformidade com sua política de              
privacidade, conforme sua disposição, no momento da coleta. O TEAM TATI PERSONAL            
TRAINER não é responsável pela política de privacidade ou práticas. Quando você participa             
de uma promoção, está sujeito a quaisquer regras oficiais pertinentes a promoção, que podem              
conter informações adicionais sobre as práticas de privacidade específicas, associadas com a            
promoção.  

● E. patrocinadores, anunciantes, comerciantes e outras maneiras que você aprova no momento            
da coleta. Podemos compartilhar as informações pessoais que você fornecer quando você se             
registrar no Site e aos serviços, com determinados anunciantes e patrocinadores. Podemos            
coletar informações pessoais sobre você e compartilhá-las com terceiros, na medida em que             
você nos dê permissão, no momento da coleta. Por exemplo, se você comprar um negócio ou                
serviço, nós forneceremos suas informações para o merchant ou fornecedor pertinentes. Às            
vezes, também recolheremos informações pessoais em nome de um patrocinador, em           
associação com uma promoção. Nesse caso, nós o notificaremos, no momento da coleta, que              
a informação está sendo coletada em nome de um patrocinador e forneceremos o link para a                
política de privacidade do patrocinador. As políticas de privacidade de terceiros tais como             
anunciantes, patrocinadores e comerciantes, podem diferir desta política. Não controlamos e           
não somos responsáveis por como esses terceiros utilizam suas informações.  

● F. dentro de nossa empresa; Alterações em nossa empresa. Podemos compartilhar suas            
informações pessoais com qualquer uma de nossas subsidiárias, joint ventures ou outras            
sociedades sob controle comum. Além disso, no caso de nós passarmos por uma transição de               
negócio como uma fusão, aquisição por outra empresa, ou venda de todos ou uma parte de                
nossos ativos, suas informações pessoais podem estar entre os ativos transferidos. Você            
reconhece que tais transferências podem ocorrer e são permitidas por esta política.  

 
 
 
 
 
5. QUADROS DE MENSAGEM E BATE-PAPOS 
 
 
 
 
 



● Talvez forneçamos quadros de mensagens, salas de bate-papo e outros fóruns interativos            
disponíveis, como parte dos serviços. Você deve estar ciente de que qualquer informação que              
você postar nos fóruns interativos, incluindo suas informações pessoais, poderão ser           
divulgadas e tornar-se disponíveis para todos os usuários que têm acesso a essa parte do Site                
ou serviços. Ao utilizar estes fóruns interativos, você concorda que nós não somos             
responsáveis por qualquer informação que você divulgar ou comunicar em tais fóruns e             
quaisquer divulgações que você faz são em seu próprio risco.  

 
 
 
 
 
6. INFORMAÇÕES DE MENORES 
 
 
 
 
 

● Estamos empenhados em criar e manter um ambiente seguro para todos os visitantes do              
nosso Site e, especialmente, para menores de 18 anos que podem visitá-lo. Quando             
coletamos informações para fins de investigação, os utilizadores são informados que devem            
ter pelo menos 18 anos de idade ao nos fornecer informações de identificação pessoal. Nós               
incentivamos os pais a monitorar o uso da Internet de crianças para mantê-los seguros              
durante a navegação no site tatiboing.com.br e todas as outras áreas da Internet. Entre em               
contato conosco em contato@tatiboing.com.br se você tiver dúvidas ou preocupações sobre a            
privacidade do Site e, especialmente, no que diz respeito à privacidade dos menores. Além              
disso, o Site e os serviços não são dirigidos nem destinados a menores de 18 anos de idade.                  
Não coletamos informações pessoais de indivíduos menores de 18 anos de idade de forma              
consciente. Se você está abaixo dos 18 anos de idade, não registre ou forneça informações               
pessoais no Site ou através dos serviços. Se você é pai ou tutor de uma criança, quem você                  
acredita que ter divulgado informações pessoais para nós, por favor contacte-nos em            
contato@tatiboing.com.br para que possamos excluir e remover as informações de tal criança            
de nossos sistemas.  

 
 
 
 
7. ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
 
 
 

● Oferecemos-lhe escolhas relativas à coleta, uso e compartilhamento de suas informações           
pessoais. Quando você receber comunicações promocionais da nossa equipe, você terá a            
oportunidade de "opt-out", seguindo as instruções de cancelamento de assinatura, fornecidas           
no e-mail promocional ou newsletter. Se suas informações pessoais mudarem ou se você já              
não deseja mais usar ou acessar o Site ou serviços, nós o encorajamos a corrigir, atualizar ou                 
remover as informações pessoais do seu perfil. Isso pode ser feito na seção "Minha conta" do                
seu "perfil" no Site. Tenha em mente, no entanto que, mesmo se você excluir informações do                
seu perfil, poderá conservar as suas informações pessoais em conformidade com nossa            
política de retenção de dados e informações pessoais podem permanecer dentro de nossos             
bancos de dados, logs de acesso e outros registros. Além disso, nós não somos responsáveis               



por atualizar ou remover suas informações pessoais contidas em listas ou bancos de dados de               
terceiros, que forneceram informação conforme permitido por esta. 

 


