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TERMO DE USO – SPEEDY OFFICER 

 

 

Última atualização: 21/02/2022 

 

Prezado Usuário, 

 

Agradecemos por acessar o site da Speedy Officer do Brasil LTDA. (“Speedy 

Officer” ou “nós”)! Neste site você poderá obter informações institucionais sobre a 

Speedy Officer, incluindo as soluções em informática oferecidas e o endereço 

comercial.  

Estes Termos de Uso são complementados pela Política de Privacidade.  

Após a leitura destes documentos, se você continuar a navegar pelo site, está 

aceitando aos Termos e aos seus eventuais ajustes. 

Este documento pode ser alterado a qualquer tempo, mediante atualização no 

topo da página. Recomendamos que os usuários revejam os Termos de Uso sempre que 

visitarem o site. 

 

1. Condições gerais de uso do site 

Este site é meramente institucional. As regras gerais de uso são as seguintes: 

• Gratuidade de acesso: o acesso ao site é gratuito.  

• Público-alvo: este site se destina a usuários maiores de 18 (dezoito) anos. 

• Sites e links de terceiros: Ao acessar este site, você poderá visualizar links para 

sites e serviços online de terceiros, que estarão sujeitos às suas próprias Políticas de 

Privacidade e Termos de Uso. Quaisquer informações, dados, opiniões, recomendações, 

produtos ou serviços oferecidos por esses terceiros unicamente a eles. A Speedy 

Officer não é responsável pelos danos ou prejuízos causados por esses terceiros aos 

usuários. 
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2. Regras de conduta 

Além de outras obrigações indicadas nestes Termos de Uso, os usuários deste 

site ficam obrigados a observar as seguintes regras de conduta: 

 

• Não praticar atos que afetem adversamente a disponibilidade do site por outros 

usuários ou que de qualquer outra forma possam danificar, desativar, ou sobrecarregar 

os servidores ou redes da Speedy Officer; 

• Não introduzir ou facilitar a introdução e propagação de vírus ou quaisquer 

outras tecnologias que possam prejudicar o site;  

• Não modificar, traduzir, adaptar, modificar, descompilar, desmontar ou fazer 

engenharia reversa de qualquer programa de software utilizado em conexão com o site;  

• Não copiar, modificar ou distribuir direitos ou conteúdo do site ou direitos 

autorais e marcas da Speedy Officer;  

• Não coletar e/ou compartilhar os dados pessoais de outro usuário sem o seu 

consentimento; 

 

3. Limitação de responsabilidade 

Você expressamente entende e concorda que em nenhuma circunstância, os 

desenvolvedores deste site, a Speedy Officer, seus sócios, empregados e prestadores 

de serviços serão responsabilizados por danos resultantes de:  

• Fraude ou violação de qualquer uma das condições previstas neste Termos de 

Uso ou na Política de Privacidade;  

• Dano, prejuízo ou perda do equipamento dos usuários por falhas no sistema, 

servidor ou conexão à internet; 

• Problemas no processamento de dados por culpa de terceiros;  

• Violação do direito de terceiros;  

• Lucros cessantes, perda econômica, financeira ou de negócio, ou por qualquer 

perda indireta. 
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4. Indenizações 

Você concorda em indenizar e isentar desenvolvedores deste site, a Speedy 

Officer, seus sócios, empregados e prestadores de serviços de todas as reclamações, 

perdas, custos e despesas (inclusive sem limitação honorários advocatícios) decorrentes 

do: 

• Uso indevido ou prática de atividades ilegais no site; 

• Qualquer violação destes Termos por você; e 

• Reclamações ou alegações de que suas condutas neste site infringem a 

propriedade intelectual ou outros direitos da Speedy Officer, ou direitos de privacidade 

de qualquer terceiro. 

 

5. Confidencialidade 

Os dados pessoais fornecidos ou coletados neste site são regidos pela Política de 

Privacidade da Speedy Officer.   

As comunicações adicionais e quaisquer outras informações que você submeta 

no site ou através deste serão tratadas como não confidenciais.  Isto inclui todas as 

informações que você submeter direta ou indiretamente (por exemplo, através do uso 

de uma rede social de terceiros usando uma hashtag promovida ou relacionada à 

Speedy Officer). 

 

6. Propriedade intelectual 

Você entende e concorda que este site é de propriedade exclusiva da Speedy 

Officer, inclusive todas as marcas registradas, marcas de serviço, elementos gráficos e 

quaisquer outras imagens ou sinais distintivos relacionados, os quais são protegidos por 

direitos autorais, marca registrada, patente e/ou outros direitos das leis de propriedade 

intelectual.  

Você não poderá copiar, alterar, distribuir, publicar, reutilizar, fazer engenharia 

reversa, desmontar ou vender o conteúdo do site, quaisquer atualizações relacionadas a 

ele ou em qualquer parte dele, incluindo os softwares incluídos nele, para uso comercial 
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ou fornecê-lo a qualquer fonte comercial, incluindo outros sites e plataformas, sem a 

prévia permissão por escrito da Speedy Officer.  

 

7. Disposições finais 

Você tem ciência e concorda que uma versão destes Termos de Uso e de 

qualquer aviso enviado em formato eletrônico, inclusive através de postagem no site,  

será admissível em processos judiciais ou administrativos baseados em ou relacionados 

a estes Termos de Uso. 

Atividades específicas tais como pesquisas, promoções, sorteios, entre outros 

serão regidos por regras separadas destes Termos de Uso, que poderão variar das 

condições aqui estabelecidas.   

As obrigações não contratuais decorrentes ou relativas a estes Termos de Uso 

serão regidas e interpretadas em conformidade com as leis brasileiras.  

 


