
Olá, Bem-Vindo(a) ao site
vinhobrasileiro.org

Esse é o nosso termo de uso, um contrato entre você e a Uvibra Consevitis-RS,

com razão social União Brasileira de Vitivinicultura - Uvibra, CNPJ 92.884.600/0001-88,

com sede na Alameda Fenavinho, nº 481 - D, Bairro Fenavinho na cidade de Bento

Gonçalves, RS. O objetivo desse termo é descrever os procedimentos que são aplicáveis

à utilização dos serviços disponibilizados pelo vinhobrasileiro.org, uma plataforma da

vinhobrasileiro.org. Lembre-se que ao se cadastrar no nosso site, você concordará com

os nossos termos e poderá utilizar o site. Da mesma maneira, se você discordar dos

nossos termos, infelizmente, não poderá usufruir dos nossos serviços.

Nos preocupamos muito com a transparência e a simplicidade, assim

elaboramos esse termo para que você possa entender de forma clara, ou seja,

pensamos em um contrato direto, simples e sem letras miúdas ou asteriscos.

Para começar, achamos importante você entender quais são os seus principais direitos

e deveres e os nossos principais deveres.

Seus principais direitos

a. Você terá direito a acessar a plataforma nos termos aqui dispostos, nos termos

de todas as leis e regulamentações aplicáveis.

Seus principais deveres

a. Respeitar o disposto neste termo, na política de privacidade (disponível

em https://vinhobrasileiro.org/politica-de-privacidade) e nas leis e

regulamentações aplicáveis.

Principais deveres do site
vinhobrasileiro.org



Para  você  ter  uma  visão  geral  desse  termo, nós  listamos  de  forma  resumida

o conteúdo de cada cláusula:

Cláusula 1: serviços que são oferecidos e que não são oferecidos pelo site;

Cláusula 2: cláusulas sobre cadastro e veracidade das informações;

Cláusula 3: informações sobre o compartilhamento de dados;

Cláusula 4: detalhes sobre modificação e prazo do termo;

Cláusula 5: limitação de responsabilidade da Uvibra Consevitis-RS;

Cláusula 6: informações sobre o foro elegível e legislação aplicável;

Cláusula 7: informações acerca de propriedade industrial e direitos autorais;

Cláusula 8: formas de comunicação entre a Uvibra Consevitis-RS e você.

Termos de uso

1. Serviços

1.1. O nosso serviço é gratuito, não lhe cobraremos qualquer valor devido

à reserva em um dos fornecedores.



1.2. Nós não prestamos serviços diretos de enoturismo e de venda de

ingressos;

1.2.1. Nós nos responsabilizamos pelas informações veiculadas em

nosso site. Porém, não nos responsabilizamos pelos produtos

ou serviços prestados pelos fornecedores, pois atuamos apenas como

uma intermediadora entre você e eles. Sendo o fornecedor o

único responsável pelos seus produtos e serviços.

2. Modificação e prazo do termo

2.1. Esse termo poderá ser modificado, parcialmente ou integralmente, a

qualquer tempo, para a inserções ou adequações necessárias com o objetivo de

aprimorarmos os nossos serviços.

2.2. As modificações passarão a ter validade a partir da data que forem

divulgadas em nossa plataforma. Você terá o direito de, a qualquer momento,



optar por discordar das modificações em eventuais novas versões deste termo

e, com isso, não ter mais acesso a esta plataforma e os serviços adjacentes.

2.3. Esse termo terá validade por período indeterminado.

3. Outras responsabilidades

3.1. Nós poderemos, a qualquer tempo, modificar ou

descontinuar, temporariamente ou permanentemente, o nosso serviço ou parte

dele, sem a necessidade de qualquer prévia aprovação. Você concorda que

nós não nos responsabilizaremos e nem teremos qualquer obrigação

adicional em razão de qualquer modificação, suspensão ou desativação do

nosso serviço.

3.2. Nós temos o dever de proteger os dados pessoais que nos são fornecidos

por você ao se cadastrar em nosso site, nos termos da legislação vigente

aplicável. Porém, não nos responsabilizamos pela reparação de prejuízos que

possam ser causados pela apreensão ou incorporação de dados pessoais

por parte de terceiros que consigam acessar essas informações rompendo os

nossos sistemas de segurança, desde que tenhamos tomado as medidas

adequadas para proteção nos limites da legislação vigente aplicável.



4. Foro de eleição e legislação aplicável

4.1. Para que possamos resolver qualquer conflito que possa existir

em decorrência desse termo, nós elegemos o Foro Central da comarca da cidade

de Porto Alegre, sendo aplicáveis as leis vigentes da República Federativa do

Brasil.

5. Propriedade industrial e direitos autorais

5.1. O site e todo o conteúdo publicado nele, exceto o conteúdo de terceiros,

como marcas, logotipos, nomes de domínio, sinais distintivos, desenho,

arte, layout, código de computador ou software são de propriedade exclusiva

nossa.

5.2. Você não poderá copiar, reproduzir, modificar, publicar, distribuir quaisquer

informações ou documentos do nosso site, de qualquer forma ou meio, sem a

nossa permissão prévia e por escrito. Assim, o uso não autorizado de

quaisquer materiais que estão presente em nosso site pode violar direitos

autorais, marcas registradas ou outras leis aplicáveis.

6. Canal de comunicação

6.1. Para que você possa estabelecer contato conosco fica disponibilizado

o nosso site https://vinhobrasileiro.org e nosso e-mail

marketing@uvibraconsevitis-rs.com.br, sendo que quaisquer dúvidas devem

ser enviadas a esses meios de comunicação. Você deve manter o seu e-mail

atual em seu cadastro, pois é através dele que nós manteremos contato com

você.

6.2. Você nos autoriza a entrar em contato com você por qualquer meio,

inclusive telefônico, e-mail, SMS, WhatsApp e correspondência, para o envio de

comunicações.



Declaro  que  li,  entendi  e  concordei  com  as disposições

previstas nesse termo.


