TERMOS DE USO
“Catálogo Digital”

1)

DEFINIÇÕES E OBJETIVO

1.1.

A criação do catálogo digital personalizado pelo revendedor (“Catálogo Digital”) é uma

plataforma desenvolvida com o objetivo de dar a opção ao revendedor ativo e adimplente de criar o seu
próprio catálogo digital utilizando o login já existente e definindo nome do seu catálogo, número de
whatsapp e foto escolhida pelo revendedor.
1.2.

A Plataforma é de titularidade e administrada pelo O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA., pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 76.801.166/0001-79, com sede à Av. Rui Barbosa, nº
4110, Parque da Fonte, São José dos Pinhais-PR, CEP 83.050-010 (doravante “O Boticário”).
1.3.

A Plataforma pode ser acessada através do endereço www.meucatalogodigital.boticario.com.br

compatível com smartphones, desktops ou tablets, sujeito à disponibilidade e compatibilidade das
versões.

2)

ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO

2.1.

O acesso e utilização da Plataforma estão condicionados à aceitação prévia e expressa do

Usuário, bem como ao cumprimento dos Termos de Uso e Política de Privacidade e de qualquer alteração
futura, sendo incabível a alegação de desconhecimento.

3)

DADOS E INFORMAÇÕES DO USUÁRIO

3.1.

O conteúdo que o Usuário gera, envia, armazena, manda ou recebe ou do qual faz o upload por

meio da Plataforma está sujeito a Política de Privacidade da Plataforma.
3.2.

Fica sob o livre critério do Usuário o não fornecimento de seus dados pessoais; entretanto, o

Usuário declara estar plenamente ciente de que não será possível usufruir de todas as funcionalidades e
benefícios oferecidos pela Plataforma, não receber certas informações e não resolução de problemas que
vier a solicitar.
3.3.

Caberá integralmente ao Usuário a responsabilidade pela integridade do cadastro, fornecendo

corretamente todos os dados solicitados para realização do cadastro.
3.4.

Neste sentido, o Usuário concorda que seu cadastro poderá ser suspenso ou cancelado

imediatamente, caso qualquer informação fornecida no registro seja falsa, incorreta, ou ainda caso
existam razões suficientes para suspeitar disto.

4)

DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO

4.1.

O Usuário se compromete a não utilizar a Plataforma para a publicação, criação, armazenamento

e/ou divulgação de:

a)

Conteúdo abusivo que tenham caráter difamatório, obsceno, ofensivo, que possam incitar

atitudes discriminatórias, violência ou a prática de crimes e que atentem contra aos bons costumes, à
moral ou ainda que contrariem a ordem pública;
b)

Informações difamatórias e caluniosas ou que sejam contrárias à honra, à intimidade pessoal e

familiar ou à imagem das pessoas (inclusive de pessoa jurídicas, entidades e organizações a ela
equiparadas), bem como da própria marca;
c)

Conteúdo que é protegido por leis de propriedade intelectual, direitos de privacidade ou

publicidade, ou qualquer outra lei aplicável, a menos que você possua ou controle os direitos ou tenha
recebido todas as autorizações necessárias;
d)

Contenham informações gerais ou de produtos de empresas concorrentes;

e)

Conteúdo que invada a privacidade de ninguém, publicando informações pessoais, como senhas,

informações de conta, números de cartão de crédito, endereços ou outras informações de contato sem o
seu conhecimento e consentimento voluntário.
f)

Conteúdo sejam ilegais ou violem todas as leis locais e nacionais

g)

Apologia a qualquer prática de crimes ou atos ilícitos tais como, mas não se limitando a:

pornografia, pedofilia, e outras modalidades de satisfação sexual, racismo, ou discriminação de qualquer
natureza, bullying, stalking ou qualquer outra espécie de constrangimento ilegal, manifesta violação a
direito autoral ou direito de imagem; utilização de entorpecentes, estupro, homicídio, estelionato, dentre
outros;
h)

Realizar propaganda política ou publicidade de terceiros;

i)

Acessar a Plataforma sem autorização, por meio de práticas ou de qualquer outro meio

fraudulento;
j)

Redistribuir ou vender qualquer parte da Plataforma ou criar um novo produto com base na

Plataforma;
k)

Copiar ou reproduzir o conteúdo disponibilizado na Plataforma; O simples acesso do Usuário à

Plataforma não confere qualquer direito ao uso dos nomes, títulos, palavras, frases, marcas, patentes,
obras literárias, artísticas, litero-musicais, imagens, dados e informações, dentre outras, que nele estejam
ou estiveram disponíveis;
l)

Reprodução, distribuição e divulgação, total ou parcial, dos textos, figuras, ou conteúdo que

forem apresentados na Plataforma, sem a prévia e expressa autorização do respectivo titular;
m)

Fazer engenharia reversa, traduzir, decompilar, copiar, modificar, reproduzir, alugar,

sublicenciar, publicar, divulgar, transmitir, emprestar, distribuir ou, de outra maneira, dispor ou tentar
acessar o código fonte da Plataforma;

n)

Utilizar aplicativos spider, ou de mineração de dados, de qualquer tipo ou espécie, além de outro

aqui não tipificado, mas que atue como um robô, tanto para realizar operações massificadas ou para
quaisquer outras finalidades, sob aplicação da legislação penal brasileira e de reparar os danos que
decorrerem desta utilização;
o)

Acessar áreas de programação da Plataforma, seu banco de dados ou qualquer outro conjunto

de informações que faça parte da atividade de Webmastering;
p)

Enviar grande quantidade de mensagens idênticas ao mesmo destinatário por correio eletrônico

(mail bombing), assim como forjar endereços de máquinas, de rede ou de correio eletrônico, na tentativa
de ocultar a identidade ou autoria, ou de responsabilizar terceiros, nem se utilizar dos serviços para envio
de correntes (chain letters), mensagens inúteis (junk mail), propagandas com múltiplas cópias para
usuários que não as solicitaram (spamming), para listas de discussão, fóruns e debates com propósitos
comerciais ou pessoais divergentes daqueles propostos pela mantenedora do serviço; e
q)

O Usuário se compromete a não utilizar este aplicativo para qualquer atividade estranha ao seu

objetivo, obrigando-se a não promover quaisquer outras marcas ou produtos, similares ou não, cuidando
para não violar qualquer regra prevista na lei dos direitos autorais.
4.2.

O Usuário se obriga a utilizar a Plataforma para a finalidade a qual foi constituída, como bem

esclarecido neste Termo. Se descumpridas quaisquer das regras expostas neste Termo ou for verificado o
exercício de ilegalidades, o Usuário poderá ter sua participação na Plataforma cancelada, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
4.3.

Toda e qualquer publicação feita pelo Usuário será de sua integral responsabilidade. O Usuário

concorda em indenizar a Boticário, suas filiais, empresas controladas ou controladoras, diretores,
administradores, colaboradores, representantes, empregados e parceiras, por qualquer perda,
responsabilização, reclamação ou demanda em decorrência de prejuízos resultantes da utilização
indevida do Aplicativo.
4.4.

Caso o Usuário seja um colaborador de Boticário, a Boticário expressamente orienta o Usuário a

negociar com seu superior imediato tempo para acesso durante seu horário de trabalho. Opcionalmente,
nunca sendo uma exigência da Boticário, a Plataforma estará disponível na Internet para acesso ao usuário
fora da plataforma de trabalho caso ele julgue necessário.
4.5.

O Usuário se declara ciente de que a Boticário não será responsável:

a) por quaisquer indisponibilidades, erros ou falhas apresentadas pela Plataforma, assim como por
eventual defraudação da utilidade que o Usuário possa atribuir à Plataforma, pela falibilidade desta, nem
por qualquer dificuldade de acesso;
b) por erros ou eventuais inconsistências na transmissão de dados, pela qualidade ou disponibilidade da
conexão de Internet, que impeçam o adequado recebimento de informações pela Boticário ou pelo
Usuário;

c) por dados desatualizados, incompletos ou inverídicos eventualmente disponibilizados e atualizados por
terceiros, como eventuais parceiros comerciais;
d) pela presença de vírus ou demais elementos nocivos na Plataforma, capazes de causar alterações em
seus sistemas informáticos (software e hardware), documentos eletrônicos, eximindo-se a Boticário de
qualquer responsabilidade por eventuais danos e prejuízos decorrentes de quaisquer elementos nocivos
inseridos por terceiros;
e) pelos danos e prejuízos de toda natureza decorrentes do conhecimento que terceiros não autorizados
possam ter de quaisquer dados fornecidas à Boticário, em decorrência de falha exclusivamente
relacionada ao Usuário ou a terceiros, que fujam a qualquer controle razoável da Boticário; e
f) eventuais transações comerciais realizadas on-line, as quais serão de inteira responsabilidade das
empresas que colocarem produtos e/ou serviços à venda por meio da Plataforma.

5)

DIREITOS E DEVERES DA MARCA

5.1

Boticário se compromete a manter a Plataforma mais segura possível ao Usuário, conforme

Política de Privacidade. Em caso de violação da Plataforma que gere algum tipo de dano ao Usuário ou ao
seu equipamento, tal fato deverá ser relatado na Central de Relacionamento com o consumidor através
do e-mail catalogodigital@grupoboticario.com.br.
5.2

Todo o conteúdo da Plataforma está protegido pelos direitos de propriedade intelectual e os

decorrentes da proteção de marcas, patentes e/ou desenhos industriais, depositadas ou registradas em
nome da Boticário, bem como de todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam, ou
estiveram, de alguma forma, disponíveis na Plataforma, inclusive o que for inserido pelo próprio Usuário
(exceto os dados relativos ao seu cadastro), não podendo ser reproduzido ou utilizado sem a devida
autorização específica expedida pela Boticário.
5.3

A Marca poderá, a qualquer momento, promover a exclusão de conteúdo que entenda

inadequado ou que tenha transgredido alguma disposição dos Termos de Uso, Política de Privacidade ou
Regulamento.

6)

PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1.

Todo o conteúdo da Plataforma está protegido pelos direitos de propriedade intelectual e os

decorrentes da proteção de marcas, patentes e/ou desenhos industriais, depositadas ou registradas em
nome do respectivo titular, bem como de todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam,
ou estiveram, de alguma forma, disponíveis na Plataforma, inclusive o que for inserido pelo próprio
Usuário (exceto os dados relativos ao seu cadastro), não podendo ser reproduzido ou utilizado sem a
devida autorização específica expedida pelo titular.

6.2.

As fotos e imagens utilizadas na Plataforma podem não refletir seu tamanho original ou situação

atual do cenário reproduzido, sendo meramente ilustrativas.
6.3.

A Boticário concorda com a impressão individual dos conteúdos disponibilizados na Plataforma,

desde que seja feita única e exclusivamente para utilização pessoal de seus usuários, sem quaisquer
propósitos comerciais.
6.4.

Não é permitida a modificação, cópia, distribuição, transmissão, reprodução, publicação, criação

de trabalhos derivados dos conteúdos de treinamento da Plataforma, venda ou uso inadvertido de
quaisquer informações, material, software, produto ou serviço da Plataforma, bem como sua utilização
com propósitos imorais, ilegais, obscenos, de caráter difamatório, que venham desrespeitar marcas
registradas ou material protegido por direitos autorais e fora dos termos constantes ou qualquer outro
que viole a legislação vigente no país.

7)

ACESSO, CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA APLICATIVO

7.1.

O acesso e uso da Plataforma deverá se dar mediante a inserção das credenciais de acesso do

Usuário. Se o revendedor for ativo e adimplente poderá criar o seu próprio catálogo digital utilizando o
login já existente e definindo nome do seu catálogo, número de whatsapp e foto escolhida pelo
revendedor.
7.2.

A Plataforma estará disponível na Internet 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da

semana, devendo o Usuário proteger e resguardar sua senha, que é de uso pessoal e intransferível.
7.3.

A Plataforma dará acesso a materiais de cursos presenciais e a distância, bases de conteúdos

para suporte a performance, comunidades de aprendizagem e suporte de tutores e monitores.
7.4.

Os catálogos disponibilizados serão em sua maioria híbridos, sendo que o Usuário poderá realizar

cursos a distância e presenciais ao longo do tempo de formação.

8)

DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.

As disposições constantes neste Termo poderão ser atualizadas ou modificadas a qualquer

momento e sem aviso prévio, cabendo ao Usuário verificá-la sempre que efetuar o acesso a Plataforma.
8.1.1.

Caso o Usuário não concorde com as alterações, ou, se por qualquer motivo, o Usuário não deseje

mais utilizar a Plataforma, o Usuário deverá suspender a utilização dos serviços disponibilizados e
desinstalar o aplicativo de seu telefone celular do tipo smartphone.
8.2.

A Plataforma é disponibilizada ao Usuário por prazo indeterminado. Contudo, a Boticário poderá,

a qualquer tempo, descontinuar a Plataforma, sem necessidade de prévio aviso ao Usuário.
8.3. A tolerância ao eventual descumprimento de quaisquer das regras e condições do presente Termo
não constituirá novação das obrigações aqui estipuladas e tampouco impedirá ou inibirá a exigibilidade
das mesmas a qualquer tempo.
8.4.

Não poderá ser imputada responsabilidade a Boticário por qualquer falha do aplicativo que gere

perda de conteúdo ao Usuário.

8.5.

A Boticário poderá alterar o formato e o conteúdo da Plataforma a qualquer momento, assim

como poderá suspender ou cancelar a operação da Plataforma, a fim de atualizar o seu conteúdo ou por
quaisquer outros motivos, sem a necessidade de qualquer aviso prévio ao Usuário, não gerando a
Boticário qualquer tipo de responsabilidade ou ônus
8.6.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações com relação a Plataforma o Usuário poderá entrar

em contato com os contatos oficiais de Boticário.

9)

JURISDIÇÃO

9.1.

O presente Termo será interpretado segundo a legislação brasileira, em português, sendo eleito

o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, recusando-se qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para toda e qualquer questão oriunda do presente contrato, correndo por conta da parte vencida os
custos e despesas judiciais, inclusive honorários advocatícios.
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