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Termos de Serviço 

 

Última Atualização: 25 de Agosto de 2020 

Obrigado por ter escolhido o evento virtual 7º Congresso Personal Organizer Brasil - 

denominado aqui por POB 2020 - para investir no seu conhecimento relacionado ao 

mercado de organização profissional. Ao acessar ou usar qualquer serviço do POB 2020, 

você concorda com os seguintes Termos de Serviço. Se você não concorda com os 

seguintes Termos de Serviço, por favor não use este serviço. 

 

Definições 

 

Termos de serviço: conjunto de regras, compostas por si, a nossa política de cookies, a 

nossa política de privacidade, as nossas regulações locais e as nossas regras gerais de 

segurança, que qualquer utilizador tem de respeitar para poder utilizar o serviço do POB 

2020. 

Participante: Pessoa Física ou Jurídica que, dentro dos termos da lei, adquiriu pelo menos 

uma inscrição para participar do evento virtual POB 2020, para utilização de um subconjunto 

específico de serviços durante um período específico de tempo. 

Usuário(a): Você mesmo ou qualquer pessoa física que venha a usar seu benefício de 

inscrição por ato de cessão feita oficialmente através da organização do evento. 

InEvent: Pessoa jurídica devidamente estabelecida no Brasil e provedora da plataforma 

composta por uma aplicação web localizada em “https://inevent.com”, um aplicativo oficial 

para a plataforma iOS nomeado “InEvent” e um aplicativo oficial para a plataforma Android 

nomeado “InEvent”, assim como todos seus serviços associados não referidos aqui. 

Promotora: Pessoa Jurídica aqui referida por POB 2020, empresa cadastrada sobre o 

CNPJ 07.926.836/0001-60, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, 

território brasileiro. Todos os direitos de acesso ao evento POB 2020 e seus serviços 

associados são direito exclusivo dos inscritos no evento virtual. 

Agência Operadora: Pessoa Jurídica aqui referida por Agência, empresa cadastrada sobre 

o CNPJ 07.715.745/0001-86, localizada na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, 

território brasileiro.  

Conteúdo 
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O POB 2020 e Agência Operadora concedem a você, um acesso limitado, não exclusivo, 

intransferível para acessar o evento virtual por meio da plataforma InEvent. O acesso dentro 

da plataforma será limitado apenas no ambiente virtual estabelecido para o evento POB 

2020 cujas informações foram fornecidas no momento de cadastro.  

O evento virtual POB 2020 acontecerá no período de 17 a 23 de outubro de 2020 seguindo 

agenda pré-estabelecida e o acesso à plataforma e os materiais do evento ficarão 

disponíveis por 180 dias a partir da data de início do mesmo, podendo este prazo ser 

alterado a critério da organização do POB 2020.   

É importante ressaltar que o POB 2020, Agência Operadora e a InEvent não fornecem 

qualquer tipo de hardware para uso do software/plataforma virtual onde o evento irá 

aconteceras. O aceite deste termo aufere que o Participante possui seus próprios 

equipamentos e forma de acesso à internet e fará apenas uso temporário da licença de uso 

do software InEvent.  

Fica a cargo do Participante a responsabilidade de efetuar os pagamentos para obtenção do 

serviço em plena forma e funcionamento. O não pagamento ou estorno por parte dos meios 

de pagamento utilizado causaram cancelamento da inscrição e consequente perda de 

acesso ao evento virtual POB 2020, em qualquer tempo. 

Para acessar o evento POB 2020 e utilizar a plataforma InEvent, é necessário que o 

Participante efetue o preenchimento de todo o cadastro e efetue o pagamento da inscrição 

relativa ao tipo de ingresso escolhido, usando o site www.personalorganizerbrasil.com.br. No 

cadastro, o Participante certifica-se que fornecerá todos os dados corretos e verdadeiros, 

sob pena de crime de falsidade ideológica, além da obrigação de indenizar material e 

moralmente eventuais prejudicados.  O POB 2020 e Agência Operadora reservam-se no 

direito de revogar acesso à plataforma do evento caso o número de acessos por pessoa ou 

inconsistência de informações demonstrarem-se inadequadas ou suspeitas. 

As informações fornecidas pelo Participante ao POB 2020 são confidenciais, ficando a cargo 

do POB 2020 e da Agência Operadora resguardá-las em local seguro. Todas as informações 

são transmitidas via conexão segura (SSL), utilizando os padrões de segurança necessários 

para evitar o acesso por entidades alheias a estas aqui discriminadas. 

A organização do evento virtual POB 2020 e a Agência Operadora não farão uso da 

plataforma ou outros meios, em nenhuma hipótese para: (I) enviar spam ou mensagens que 

violem de alguma forma a legislação aplicável; (II) enviar ou armazenar infrações, obscenos, 

ameaçadores, difamatórios, ou material ilegal, incluindo material prejudicial a crianças ou 

violação de direitos de privacidade de terceiros; (III) enviar ou armazenar material que 

contenha vírus, worms, cavalos de tróia ou outros códigos, arquivos, scripts, agentes ou 

programas de ameaça à segurança do software e de seus usuários; (IV) interferir ou 

perturbar a integridade ou desempenho dos serviços ou dos dados nele contidos; (V) tentar 

obter acesso não autorizado aos serviços ou seus sistemas ou redes relacionados; (VI) 

Enviar mensagens não autorizadas pelos Participantes. 

http://www.personalorganizerbrasil.com.br/
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Todas as atividades que ocorrerem na plataforma durante o uso do Participante deverão 

cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis ao uso destes serviços, principalmente 

quanto à privacidade de dados da própria Participante. 

Caso ocorra alguma infração às obrigações descritas neste Termo, o Participante deverá 

manter o POB 2020, Agência Operadora ou qualquer de seus diretores e funcionários livres 

de quaisquer reclamações ou ações judiciais decorrentes ou relacionados com o mau uso do 

software pelo Participante. Caso o POB 2020 e/ou Agência Operadora sejam forçados a 

responder ou indenizar qualquer terceiro por culpa do Participante, este lhe indenizará dos 

respectivos custos, danos, perdas, responsabilidade civil e despesas (incluindo honorários 

advocatícios e despesas processuais). 

O participante autoriza expressamente, por meio deste Regulamento e do aceite a Política 

de Privacidade descrita neste documento, o uso de seus dados pessoais, nos termos do 

disposto pela Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD” - Lei 13.709 de 2018) pelo POB 2020 

e/ou Agência Operadora. 

O compartilhamento de dados entre a POB 2020 e os patrocinadores do Evento acontecerão 

conforme exigências da LGPD, sendo de inteira responsabilidade dos patrocinadores o uso 

dos dados dentro dos limites definidos neste Regulamento e eventual Contrato a ser 

celebrado. A POB 2020 e/ou Agência Operadora ficam isentas de qualquer responsabilidade 

no caso de violação da LGPD por parte do patrocinador. 
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O participante desde já autoriza a POB 2020 e/ou Agência Operadora a utilizarem sua 

imagem, seu nome, o som de sua voz, bem como quaisquer representações da 

personalidade do participante e demais características pessoais, para a exibição e 

reexibição, sem quaisquer limites de números de vezes, no território nacional e internacional 

a qualquer tempo, extraídas no âmbito de sua participação no Evento. 

 

A Agência Operadora obtém como concessão da InEvent, uma licença irrevogável, não 

exclusiva, livre de royalties, totalmente paga, perpétua, mundial, com o direito de 

sublicenciar, usar, reproduzir, publicar, distribuir, executar e exibir informações estatísticas 

do seu uso da plataforma InEvent, como informações de um ou mais eventos, fluxos de 

contatos, quantidade de acessos, padrões de tráfego ou atividades do usuário dentro da 

plataforma. No caso de usos de informações para efeitos estatísticos do(s) evento(s), a 

Agência Operadora garante que tais informações não incluirão informações capazes de 

identificar o Participante ou qualquer de seus usuários, mantendo seus dados protegidos. 

Ao optar pela inscrição no Evento, é necessário que os seguintes dados sejam informados: 

 

Nome Completo; 

CPF; 

E-mail; 

Telefone; 

 

Podemos coletar os seus dados pessoais para a seguinte finalidade: 

 

a) Criação de conta na plataforma: 

 

Necessitamos verificar a sua identidade de forma a validá-lo como cliente. O uso da sua 

informação pessoal é necessário para criarmos a sua conta em nossa plataforma de 

conteúdo digital, distribuição de produtos e serviços, possibilitando seu acesso ao conteúdo 

publicado, para que assim consigamos executar os serviços e cumprir com as nossas 

obrigações contratuais. 

 

b) Para fins comerciais: 

 

Podemos utilizar os seus dados pessoais e contatá-lo, por e-mail e/ou qualquer outro canal 

de comunicação disponível, conforme detalhado no item c abaixo, para oferecermos 

produtos ou serviços relacionados à realização dos eventos administrados pela Promotora 

do POB 2020 
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c) Para fins publicitários: 

 

Podemos ter a necessidade de usar os seus dados pessoais para enviar comunicações de 

marketing por e-mail, telefone, WhatsApp, SMS, e Messenger para assegurar que esteja 

sempre informado sobre os eventos relacionados ao POB 2020 . Ao consentir sobre esta 

Política, você concorda que os conteúdos de cunho informativo e publicitário 

supramencionados poderão ser recebidos através de canais acessíveis por meio dos dados 

pessoais informados. 

 

D) Para informação aos patrocinadores  

 

O compartilhamento de dados entre a organização do Evento  e os patrocinadores do 

Evento acontecerão conforme exigências da LGPD, sendo de inteira responsabilidade dos 

patrocinadores o uso dos dados dentro dos limites definidos neste Regulamento e eventual 

Contrato a ser celebrado. A organização do Evento fica isenta de qualquer responsabilidade 

no caso de violação da LGPD por parte do patrocinador. 

 

Nota: O presente Regulamento não outorga a qualquer dos participantes qualquer direito de 

propriedade ou titularidade sobre direitos de propriedade intelectual e industrial pertencentes 

à outra parte, sendo que os participantes reconhecem que, em caso de violação dos direitos 

autorais inerentes a outros participantes, a Organização, bem como o titular dos direitos 

autorais, tem como prerrogativa impedir tal prática, a qual, a depender da particularidade do 

caso, poderá ensejar na responsabilização civil e/ou penal do infrator, nos termos da Lei 

9.160/1998, bem como nos artigos 186 e 927 do Código Civil e no artigo 184 do Código Penal. 

 

Os dados informados não serão compartilhados a uma terceira parte além dos 

patrocinadores, exceto: 

 

Para atendimento à medida necessária dentro dos termos das leis, regras ou regulações 

aplicáveis; perante a existência de obrigação de divulgação; se os nossos legítimos 

interesses empresariais exijam a divulgação; ou a pedido do cliente, mediante o seu 

consentimento; para cumprir com os objetivos e finalidades descritas no Regulamento 

para os patrocinadores do evento. 

 

Caso aplicável, as entidades terceiras para as quais são compartilhadas informações 

pessoais de forma a desempenhar os serviços contratados, devem executar o 

processamento de forma a garantir o cumprimento com as obrigações legais. Ainda assim, 

exigimos que as organizações que manuseiam ou obtêm esses dados pessoais, 

reconheçam a criticidade desta informação, assumam respeitar todos os direitos individuais 

de privacidade e cumpram com todas as leis relevantes de proteção de dados. 

 

Regras de Cancelamento de Participação do Evento Virtual POB 2020 
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● Para qualquer tipo de solicitação de cancelamento de sua participação no 7º Congresso 

Personal Organizer Brasil após todo o processo ter sido concluído e pago, o(a) 

Participante deverá entrar em contato com a organização pelo e-mail 

congresso@personalorganizerbrasil.com.br.  

● Não serão disponibilizados outros meios de contato para efeitos de de solicitação de 

cancelamento de inscrição. 

● No e-mail de contato, o Participante deverá usar o título “solicitação de cancelamento 

POB 2020” e fornecer as seguintes informações cadastrais: nome completo, CPF e email 

usado no cadastro.   

● Para inscrições realizadas durante o período de OFERTA DE LANÇAMENTO, julho de 

2020, solicitações de cancelamento realizadas até o dia 17/09/2020 terão 100% de 

devolução do valor pago, descontadas as taxas cobradas pelo operador de meios de 

pagamento usado.  

● Para inscrições realizadas após o período de OFERTA DE LANÇAMENTO, a partir de 

agosto de 2020, solicitações de cancelamento realizadas até o dia 17/09/2020 terão 50% 

de devolução do valor pago pela inscrição, descontadas as taxas cobradas pelo operador 

de meios de pagamento usado.  

● Para solicitações de cancelamento realizadas após o dia 17/09, ou seja 30 dias antes do 

evento, não haverá devolução do valor pago,  sempre podendo o Participante transferir 

para outra pessoa até 10/10 ou ficar com o crédito do valor, para desconto na inscrição de 

2021. Para solicitar a transferência de inscrição para outra pessoa é obrigatório o envio de 

e-mail até 10/10 para o e-mail congresso@personalorganizerbrasil.com.br. 

● No e-mail de contato, o Participante deverá usar o título “solicitação de transferência POB 

2020” e fornecer as seguintes informações cadastrais suas: nome completo, CPF e e-mail 

usado no cadastro, e as informações da outra pessoa que receberá a transferência. 

● Seguindo o Código de Defesa do Consumidor, qualquer solicitação de cancelamento feita 

em até 7 dias a partir da data de compra, em qualquer período até  a data de 15/10 (2 

dias antes do evento), terá 100% de devolução do valor pago, sem desconto de taxas. 

● O ressarcimento acontecerá em até 30 dias úteis após a verificação de regras e valores a 

serem devolvidos, verificação esta que acontecerá dentro de um prazo de 15 dias úteis 

contados a partir da confirmação do recebimento da solicitação por e-mail. 

● Cabe a organização do POB 2020 responder e acusar o recebimento de e-mails de 

cancelamento, quando então passa a vigorar o prazo de verificação mencionado acima.  

● Caso o Participante não receba qualquer manifestação de retorno de sua solicitação em 

48 horas contadas a partir do envio, fica estabelecida a sua responsabilidade de enviar 

novo e-mail de solicitação de cancelamento e assim sucessivamente.     

 

Regras de Cancelamento do Evento Virtual POB 2020 

 

Caso o evento virtual venha a ser cancelado ou postergado por motivo de força maior ou 

caso fortuito, em qualquer tempo, seja por determinação de autoridades em qualquer 

instância, seja por decisão da POB 2020, o(a) Participante não terá direito ao ressarcimento 

do valor de inscrições porém, a critério da organização, os valores pagos poderão ser 

transformados em créditos para futuras edições, caso venham a ocorrer. Importante 

mailto:congresso@personalorganizerbrasil.com.br
mailto:congresso@personalorganizerbrasil.com.br
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ressaltar que tais créditos poderão ter descontos por parte dos meios de pagamento usados 

no ato da aquisição e não sofrerão reajustes e/ou correções.  

 

Revogação 

 

Você entende e concorda que o POB 2020 e Agência Operadora poderão, a seu exclusivo 

critério e a qualquer momento, revogar sua inscrição, sua conta ou seu uso de quaisquer 

serviços, em caso de desrespeito a qualquer das cláusulas deste Termo, podendo, ainda, 

descontinuar quaisquer serviços ou limitar ou restringir qualquer acesso.  

Você concorda que o POB 2020 poderá tomar uma ou mais destas medidas sem qualquer 

aviso prévio a você. No entanto, em determinados casos, caso um serviço seja 

descontinuado, desde que isso seja possível, informaremos você com antecedência para 

que você possa excluir seus dados pessoais relacionados ao serviço que estiver sendo 

descontinuado. Você entende e concorda que a POB 2020 não terá qualquer 

responsabilidade perante você ou qualquer terceiro por qualquer rescisão do seu acesso 

e/ou remoção de informações relacionadas à sua conta ou serviços. 

Programação 

 

As palestras e demais apresentações poderão sofrer alteração de acordo com 

compatibilidade de agenda dos palestrantes ou qualquer outro motivo que se faça 

necessário, sem necessidade de aviso prévio. 

 

A organização não possui qualquer ingerência ou responsabilidade sobre o conteúdo 

apresentado por seus palestrantes, apresentadores e patrocinadores, isentando-se de 

qualquer responsabilidade caso ocorram reclamações de terceiros em razão de o conteúdo 

das atividades ser eventualmente considerado ofensivo por qualquer pessoa. As empresas 

organizadoras não se responsabilizam por decisões de investimentos que venham a ser 

tomadas com base nas informações divulgadas e se eximem de qualquer responsabilidade 

por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste 

material ou seu conteúdo. 

 

Os participantes têm ciência que o conteúdo das palestras e demais apresentações não 

constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou 

recomendação de qualquer produto da organização. A organização não dá nenhuma 

segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, 

confiabilidade ou exatidão das informações apresentadas no conteúdo dos palestrantes. 

 

Os instrumentos e conteúdos discutidos nas apresentações ou palestras podem não ser 

adequados para todos os participantes, conforme seu nível de experiência na profissão de 

personal organizer ou no assunto. Os  

 

Toda e qualquer oferta, ação de divulgação, propaganda ou atividade realizada por 
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Patrocinadores, são de exclusiva responsabilidade destes, não cabendo ao Evento 

responder pelos atos praticados pelos mesmos ainda que no horário do Evento. 

 

Os patrocinadores poderão receber os dados pessoais dos participantes, por meio de 

recursos tecnológicos ou formulários disponíveis no Evento (ex: resposta de quiz e/ou leitura 

de QRcodes de produtos e conteúdo dos patrocinadores), nos termos desta Política de 

Privacidade. Os próprios participantes que devem incluir os dados nos formulários 

disponibilizados para envios aos patrocinadores que assim desejarem. O envio dos dados 

será feito cumprindo todos os requisitos da LGPD, sendo que os dados pessoais do 

Participante só poderão ser enviados mediante aceite desta Política de Privacidade e do 

aceite expresso a ser dado no respectivo formulário de coleta. 

 

Os participantes que tenham preenchido o formulário de inscrição e optado pelo recebimento 

de comunicações, declaram-se cientes e autorizam expressamente o recebimento de 

informativos pela organização e seus parceiros, por quaisquer canais, entre eles e-mail, 

telefone, WhatsApp, SMS, a respeito de ofertas, produtos e novidades, nos termos da 

Política de Privacidade aceita. 

 

Fica estabelecido que apesar de o Evento ser aberto para participantes estrangeiros de 

qualquer lugar do mundo, os conteúdos não serão 100% traduzidos e o participante deverá 

notar as indicações de idioma traduzido, inserida na capa da agenda de cada atividade em 

cada dia de evento. 

   

As palestras ministradas por palestrantes estrangeiros serão traduzidas simultaneamente 

por interpretes do inglês para o Português. 

 

Alguns conteúdos principais de key notes speakers brasleiros, poderão ser traduzidos do 

português para o inglês a critério da organização. Tias conteúdos também serão indicados 

nas agendas diárias quando forem traduzidos. 

 

 

Disposições Gerais 

 

É proibido compartilhar o link de participação, bem como a sua utilização para fins 

promocionais ou institucionais, sem o consentimento expresso e por escrito da POB 2020 

e/ou Agência Operadora, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), sem prejuízo do ressarcimento à título de indenização. 

Não serão permitidas gravações e transmissões em áudio e/ou vídeo do conteúdo do 

presente Evento, por qualquer meio, em nenhum momento durante ou após a ocorrência do 

Evento, sob pena de pagamento de multa não compensatória no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais), sem prejuízo de indenização à título de eventuais perdas e danos. 
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Independentemente da penalidade prevista no item acima, o participante reconhece que, em 

caso de violação do item supra, bem como dos direitos autorais inerentes aos materiais do 

Evento, o POB 2020, bem como o titular dos direitos autorais tem como prerrogativa impedir 

a prática de gravações ou transmissões em áudio e/ou vídeo do conteúdo do Evento, a qual, 

a depender da particularidade do caso, poderá ensejar na responsabilização civil e/ou penal 

do infrator, nos termos da Lei 9.160/1998, bem como nos artigos 186 e 927 do Código Civil e 

no artigo 184 do Código Penal. 

Quaisquer necessidades de transmissão fora dos ambientes homologados pelas empresas 

promotoras e organizadoras do Evento deverão ser validados e autorizados formalmente 

com elas, de forma prévia. A autorização deve ser por escrito. 

Não será permitido ao POB 2020 e/ou Agência Operadora cederem e/ou transferirem a 

terceiros, total ou parcialmente, os direitos ou obrigações decorrentes do presente termo. 

É reconhecido a não exclusividade na prestação destes serviços, de modo que nada neste 

contrato deverá restringir ou limitar o POB 2020 e Agência Operadora de prestar serviços 

similares à terceiros. 

Os serviços podem ser sujeitos a limitações, atrasos e outros problemas inerentes ao uso da 

internet e das comunicações eletrônicas, incluindo o uso pelo Participante e usuários de 

programas e aplicativos (como sistema operacional, navegador, servidor e organizador de e-

mails, dentre outros) em versões antigas e incompatíveis com o software, de modo que o 

POB 2020, Agência Operadora e a InEvent não são responsáveis por atrasos, falhas de 

entrega ou outros danos resultantes de tais problemas alheios à sua capacidade de solução. 

Em nenhuma circunstância a responsabilidade civil do POB 2020, Agência Operadora ou 

InEvent, por qualquer obrigação relacionada a este contrato, excederá o montante pago pela 

inscrição no evento virtual POB 2020. 

Fica desde já estabelecido que a organização e as empresas envolvidas na organização sub 

contratadas pela Agência Operadora e os demais participantes cumprem integralmente com 

os princípios e diretrizes estabelecidas pelo Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo, concordando em cumprir e fazer cumprir, conforme o caso, com (a) respeitar o 

direito de livre associação e negociação coletiva de seus funcionários; (b) respeitar e 

promover a diversidade, abstendo-se de todas as formas de preconceito e discriminação, 

garantindo que nenhum empregado, fornecedor, parceiro e cliente receba tratamento 

discriminatório em função de sua raça, cor de pele, origem étnica, nacionalidade, posição 

social, idade, religião, gênero, orientação sexual, condição física, mental ou psíquica, estado 

civil, opinião, diretriz política, entre outros; e (c) defender e apoiar a erradicação da 

exploração sexual, assim como coibir o assédio sexual e moral em sua força de trabalho. 

 

Você, por este instrumento, autoriza expressamente o POB 2020 e Agência Operadora a 

revelar e transferir suas informações armazenadas nos servidores do POB 2020, Agência 

Operadora e InEvent ou de terceiros autorizados, a qualquer terceiro em razão de qualquer 
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reestruturação societária, incluindo, sem limitação, fusão, aquisição ou venda de todos ou 

substancialmente todos os ativos do POB 2020, Agência Operadora ou InEvent. O POB, 

Agência operadora e a InEvent não terão qualquer responsabilidade perante você após 

eventual cessão dos ativos do POB 2020, Agência Operadora e da InEvent para um ou mais 

terceiros interessados. 

Ao aceitar o presente termo, você autoriza o POB 2020 e Agência Operadora a realizar 

captação de sua imagem e som de voz para uso exclusivo de divulgação do evento POB 

2020 pelo prazo de 365 dias contatos a partir da data de encerramento do evento no ano de 

2020.  

O POB 2020 reserva o direito de trocar ou modificar esses Termos a qualquer momento sem 

aviso prévio e indicará nesta página a data em que o documento foi modificado pela última 

vez. Toda e qualquer mudança efetuada nesse documento passará a ser efetiva a partir do 

momento em que a versão revisada for publicada em nosso site. Seu uso do serviço após a 

publicação da versão revisada constitui sua aceitação dos Termos.  

O presente termo, para todos os efeitos, constitui título executivo extrajudicial, regendo-se 

pelas cláusulas e condições ora pactuadas, sendo-lhe aplicado, de forma supletiva, no que 

couber, as disposições do Código Civil Brasileiro. Fica eleito como competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Termo o foro da cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, com a renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 


