BRAZIL
STARTUPS CLUB
APOIADORES:
Copyright  2018 – Todos os direitos reservados. Site do Projeto: BrazilStartups.Club

Seja bem-vindo ao cadastro do Brazil Startups Club! De forma
provisória, pedimos que por gentileza escreva um e-mail com
as perguntas em anexo logo abaixo e assunto de Cadastro!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome Completo;
E-mail para Cadastro;
Sexo e Data de Nascimento;
Cargo de Ocupação Atualmente;
Se possui ou não uma empresa registrada;
CNPJ do seu Negócio / Empreendimento (se aplicável);
Palavras-chave que definem seu negócio (se aplicável);
Descrição de até 700 caracteres negócio (se aplicável);
Envio de logomarca (recomendável 500x500 ou 400x400);
Ler atentamente a EULA e a Política de Privacidade.

➔

Envie para o e-mail: register@brazilstartups.club.

Precisa de ajuda?
Sinta-se à vontade para tirar todas as
suas dúvidas antes de realizar o seu
cadastro. Lembrando que em breve o
cadastro será possível em nosso site.
Pedimos também que consulte os
nossos Termos e Condições de Uso
(EULA) e também a nossa Política de
Privacidade, logo ao final na íntegra
deste documento no formato “.PDF”.

TFX STARTUP INTERNATIONAL

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para ajudá-lo a tornar sua visita
mais produtiva e agradável possível. A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos
utilizadores do nosso site é importante para o TFX Startup International.
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que
usem o TFX Startup International serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados
Pessoais de 26 de outubro de 1998 (Lei n.º 67/98).
O uso do TFX Startup International e dos serviços que o compõem pressupõe a aceitação deste
Acordo de privacidade. Todos os participantes do TFX Startup International reservam-se ao direito
de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, recomendamos que consulte a nossa política
de privacidade com regularidade de forma a estar sempre atualizado.
Tal como outros websites, coletamos e utilizamos informação contida nos anúncios. A
informação contida nos anúncios, inclui o seu endereço IP (Internet Protocol), o seu ISP (Internet
Service Provider), o browser que utilizou ao visitar o nosso website (como o Microsoft Edge ou o
Google Chrome), o tempo da sua visita e quais páginas visitou em nossos sites.
Você detém o poder de desligar os seus cookies, nas opções do seu browser, ou efetuando
alterações nas ferramentas de programas antivírus. Todavia, isso poderá alterar a forma como
interage com todos os sites e serviços do TFX Startup International. Isso poderá afetar ou não
permitir que faça logins em Dashboards, Resources, entre outros.

O TFX Startup International possui ligações para outros sites e serviços, os quais, a nosso ver,
podem conter informações e/ou ferramentas úteis para os nossos visitantes, ouvintes e clientes. A
nossa política de privacidade não é aplicada a terceiros, pelo que, caso visite outro site a partir
do nosso deverá ler a politica de privacidade do mesmo. Não nos responsabilizamos pela política de
privacidade ou conteúdo presente nesses mesmos sites e/ou serviços.
Nossa inteligência artificial, a Vanna AI, realiza relatórios constantes para garantir que todos
os nossos produtos e serviços estejam de acordo com as normas da empresa e as normas vigentes
no país. No entanto, nenhuma informação pessoal ou profissional é coletada durante as análises da
nossa IA em todo o seu período de análise computacional.
Aos nossos clientes, usuários e parceiros da União Europeia, em conformidade com
o GDPR (General Data Protection Regulation), logo abaixo explicamos melhor como utilizamos os
seus dados e como você pode baixá-los ou removê-los caso desejado:
1. As Informações pessoais identificáveis referem-se a informações que nos dizem
especificamente quem você é, como seu nome, endereço e-mail ou número de telefone. Fazer
o download de suas informações caso seja um cliente e fazer login no sistema pode permitir
que a nossa empresa personalize nossos serviços para melhor atender suas necessidades no
âmbito digital.
2. Para os nossos clientes, utilizamos as informações pessoais principalmente para fornecer os
os nossos Produtos e Serviços e nos comunicamos com nossos Clientes em relação à atividade
da conta, novas versões e ofertas de produtos ou outras mensagens relevantes aos Serviços.
Nós não vendemos ou transferimos informações pessoais ou outras para usuários finais para

terceiros, exceto, é claro, o Cliente aplicável cujo site você está utilizando. A qualquer
momento, dentro do seu Painel de Controle (dashboard) você pode solicitar a exclusão das
suas informações, desde que não prejudique na sua utilização dos nossos serviços e na
emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), por exemplo.
3. Ainda assim, utilizamos os cookies, rastreando pixels e tecnologias relacionadas em vários de
nossos Produtos e Serviços. Os cookies são pequenos arquivos de dados que são mantidos
pela nossa plataforma e armazenados em seu dispositivo. Nosso site usa cookies apagados
por nós ou por terceiros para diversos fins, inclusive para o trabalho e personalização do site.
Além disso, os cookies também podem ser usados para rastrear como você usa o site para
segmentar anúncios para outros sites.

TFX STARTUP INTERNATIONAL

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO (EULA)

1 - Aceitação dos Termos e Condições de Uso
O uso da Plataforma Brazil Startups Club está condicionado à aceitação e ao cumprimento
dos Termos e Condições de Uso descritos abaixo. Para fazer uso da Plataforma Brazil Startups Club,
é preciso:
1. ler atentamente e concordar com os termos descritos abaixo;
2. se cadastrar fornecendo informações pessoais válidas e atualizadas.
O possível desconhecimento deste termo não isenta o Usuário de suas responsabilidades.
Ao fazer uso da Plataforma Brazil Startups Club – brazilstartups.club e/ou brazilstartups.me
(doravante denominada Plataforma), você (doravante denominado Usuário) concorda que leu,
entendeu e aceitou os termos, as regras e as condições de uso aqui dispostos.
A Plataforma foi fundada e é administrada pelo TFX Startup International utilizando a
inteligência artificial Vanna AI. O usuário fica ciente e concorda que este Termo de Uso poderá ser
alterado pelo TFX Startup International, a qualquer tempo, independentemente de qualquer
comunicação. O usuário poderá, a qualquer momento, acessar a versão atualizada deste Termo de
Uso na respectiva Plataforma.

2 - Cadastro na Plataforma
O Usuário declara e se responsabiliza pela veracidade e atualização de todos os dados por ele
fornecidos à Plataforma no momento de seu Cadastro e em qualquer atualização posterior. Somente
será permitido um único Cadastro por Usuário, sendo necessário para sua efetivação o
preenchimento de todos os campos exigidos no respectivo formulário de Cadastro de Usuário
disponível na Plataforma, bem como a verificação em duas etapas.
No momento do Cadastro, o Usuário deverá escolher uma senha pessoal que deve ser
intransferível, por meio da qual ele terá acesso à Plataforma, comprometendo-se a não informá-la
a terceiros, responsabilizando-se exclusiva e pessoalmente pelo seu uso. É recomendável ao Usuário
trocar de senha periodicamente, o que pode ser feito acessando-se a Plataforma.
O TFX Startup International se reserva ao direito de:
1. conferir os dados informados pelo Usuário no Cadastro da Plataforma, podendo solicitar dados
e/ou documentos adicionais;
2. cancelar ou bloquear os Cadastros de Usuários que estejam inativos há mais de 730
(setecentos e trinta) dias (2 anos);
3. cancelar ou bloquear os Cadastros de Usuários que estejam com informações que violem este
Termo de Uso.
3 - Uso da Plataforma e Gratuidade
O TFX Startup International, por se tratar de uma empresa, oferece o uso da Plataforma ao
Usuário de forma gratuita e, portanto, é vedado o uso da Plataforma para fins que violem as
características estabelecidas. Os valores referentes à utilização dos serviços necessários ao acesso

à Internet, entre outros, são de responsabilidade exclusiva do Usuário. O TFX Startup International
recomenda que todos os arquivos do tipo multimídia, como, por exemplo, vídeo e áudio, sejam
hospedados em plataformas externas, como o YouTube, SoundCloud, ou outras semelhantes, e
incorporadas na plataforma como link ou embed.
4 - Regras de Conduta do Usuário
O Usuário compromete-se a não utilizar a Plataforma para:
1. Publicação, criação, armazenamento e/ou divulgação de conteúdo abusivo, vexatório,
difamatório, calunioso, fraudulento, que incite ódio ou violência, que fuja dos objetivos de
compartilhar o conhecimento;
2. Publicação, criação, armazenamento e/ou divulgação de Banners publicitários e/ou qualquer
tipo de e-commerce que seja considerado ilícito, assim entendidos os que sejam contrários à
legislação ou ofendam direitos de terceiros;
3. Realização de qualquer tipo de disseminação de software malicioso, ataque ou invasão, mesmo
que para fins de pesquisa, sem prévia autorização do TFX Startup International. Eventuais
falhas na plataforma encontradas durante a sua utilização devem ser comunicadas de forma
responsável
e
sigilosa
diretamente
ao
Brazil
Startups
Club,
pelo
e-mail:
security@brazilstartups.club.
4. Prática de falsidade, ou seja, falsidade de informações (divulgação proposital e voluntária de
informações que o Usuário saiba ser falsa ou que sejam notoriamente falsas) e a falsidade
ideológica;
5. Coleta de dados pessoais, tais como e-mail, nomes, entre outros, para fins comerciais e/ou
políticos, sem o consentimento dos proprietários desses dados;

6. Reprodução, réplica, cópia, alteração, modificação, venda ou revenda de qualquer um dos
serviços / recursos / conteúdo ou qualquer parte deles, contidos na Plataforma, sem a
autorização expressa do autor;
7. Utilização de robôs, inteligência artificial ou qualquer outro dispositivo, automático ou manual,
para monitorar ou copiar qualquer conteúdo presente na Plataforma;
8. Não cumprimento de quaisquer leis, normas, regras, princípios e regulamentações aplicáveis;
9. Realização de qualquer uma das ações proibidas por este Termo de Uso com a ajuda de
terceiros.
5 - Direitos de Propriedade Intelectual
O TFX Startup International respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e requer
que os Usuários façam o mesmo. O Usuário é o responsável pelo conteúdo que disponibiliza na
Plataforma, devendo se atentar à legislação sobre direitos autorais e as leis vigentes no Brasil.
6 - Responsabilidades
6.1 - Do TFX Startup International
O TFX Startup International responsabiliza-se por administrar a Plataforma Brazil Startups
Club, oferecendo ao Usuário suporte técnico e orientações de uso da Plataforma.
Considerando que nenhum sistema é totalmente inviolável e isento de falhas, o TFX Startup
International se exime de quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou prejuízos
decorrentes de softwares maliciosos, invasões e/ou possíveis falhas instaladas em seu dispositivo
que acesse à plataforma. O TFX Startup International não se responsabiliza por dados perdidos em
decorrência de uso inadequado do sistema pelos usuários. Da mesma forma, não se responsabiliza

pela utilização de dados publicados no ambiente. Apenas os dados pessoais informados no cadastro
e as respectivas publicações serão preservados pelo Brazil Startups Club.
6.2 - Dos Usuários
O usuário (pessoa física ou jurídica) reconhece e declara estar ciente que:
1. Para obter o espaço de expressar suas ideias, deverá preencher corretamente com o respectivo
formulário disponível na Plataforma;
2. A aprovação do espaço da sua postagem na Plataforma está condicionada às informações
previamente registradas;
3. É de sua inteira responsabilidade gerenciar a sua publicação ou grupo alterando perfis,
excluindo ou inserindo a participação de Usuários e/ou fornecendo aos Usuários o código de
inscrição (chave de acesso) da sua área;
4. É de sua inteira responsabilidade inserir, revisar e disponibilizar na Plataforma os conteúdos,
os recursos e as tarefas na categoria desejada;
5. Os arquivos de backup gerados e armazenados na Plataforma por mais de 3 (três) anos
poderão ficar indisponíveis ou até mesmo serem excluídos sem aviso prévio;
6. É necessário respeitar todos os direitos autorais vigentes em todos os países, portanto, cópias
ou reproduções não autorizadas não serão permitidas.
7 - Privacidade de Dados
Todo conteúdo que o Usuário publica utilizando qualquer atividade é uma informação que, por
sua natureza e característica, é pública, aberta e não confidencial. Ao revelar dados pessoais, tais
como seu nome ou endereço de e-mail nestas atividades, o Usuário aceita e compreende que essa
informação pode ser coletada e usada por outras pessoas para se comunicarem com ele, sem que
seja imputável qualquer responsabilidade ao TFX Startup International. Desta forma, recomenda-

se que o Usuário seja, portanto, cuidadoso ao decidir compartilhar qualquer dado pessoal em
qualquer website. Lembrando que a Plataforma Brazil Startups Club está em conformidade com as
normativas dispostas ao GDPR (General Data Protection Regulation) na União Europeia.
O TFX Startup International preserva a privacidade dos dados dos Usuários e se compromete
a revelar os dados pessoais do Usuário apenas devido a um dos seguintes motivos:
1. Por lei ou por meio de uma ordem ou intimação de um órgão, autoridade ou tribunal com
poderes para tanto e de jurisdição competente;
2. Para garantir a segurança da Plataforma, resguardar direitos e prevenir responsabilidades
futuras do TFX Startup International.

Ao enviar o cadastro para a plataforma “Brazil Startups Club” ora designado popularmente como
“BSC Group”, você está concordando automaticamente com os presentes termos acima. Caso não
concorde ou tenha alguma dúvida, entre em contato pela nossa Central de Suporte:
helpdesk@brazilstartups.club, disponível: Português, Inglês e Espanhol no Premium Support 24/5.
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