Termos de uso e política de cookies do site Unir Orgânicos

1. TIT ULARIDADE DO SITE E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO

A leitura e aceitação dos presentes TERMOS E CONDIÇÕES DE USO (doravante denominado “Termos de Uso”) é condição necessária para a utilização dos serviços

do site www.unirorganico.com.br (doravante denominado “Site”).

Os termos de Uso constituem Condições Gerais de Contratação, possuem natureza contratual e obrigacional e regem a relação entre todo usuário do Site

(doravante, “Usuário”) com UNIR+8 – PLANEJAMENTO, MARKETING E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.”, com sede, foro e

domicílio à

Avenida General Olímpio da

Silveira, no. 655, cjto. 112 – sala 01-P – Bairro Perdizes – São Paulo/SP., CEP.-01150-001, inscrita no CNPJ sob o n. 38.009.780/0001-03, com e-mail:

suporte@unirorganico.com.br.

A utilização deste Site e seus serviços implica a plena aceitação das disposições incluídas nos Termos de Uso, conforme a versão publicada em unirorgânicos.com no

momento em que Usuário acesse o Site. A utilização de certos serviços oferecidos aos Usuários através do Site pode encontrar-se submetida a condições

particulares próprias que, segundo o caso, substituem, complementam e/ou modificam os presentes Termos de Uso. Portanto, com anterioridade à utilização

destes serviços, o Usuário também deverá ler atentamente e aceitar, da mesma forma, as correspondentes condições particulares, aplicáveis a cada caso.

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Unir orgânicos é uma plataforma virtual cuja finalidade é oferecer um serviço de coleta de dados, disseminação de informações e promoção de oportunidades para

toda a cadeia produtiva que orbita no segmento de produtos orgânicos e sustentáveis no Brasil, conectando produtores e parceiros construindo cadeias de valor,

racionalizando tempo, capacitando e fortalecendo o segmento. Buscamos coletar e centralizar os dados e informações dos produtores orgânicos, onde estão

localizados, como estão segmentados nos seus diferentes escopos de produção, bem como os diversos produtos disponíveis para conectar e construir

oportunidades de relacionamentos de forma aberta, inovadora, colaborativa e segura para que o setor possa se desenvolver.

Unir Orgânicos oferece um ambiente seguro de encadeamento das informações através da tecnologia blockchain, que possibilita a organização e validação dos

dados referentes à cadeia produtiva, assim como a possibilidade dos diferentes usuários transacionarem diretamente entre si. Todos os integrantes e usuários da

plataforma, sejam produtores, distribuidores, consumidores ou certificadoras poderão acessar as mesmas informações, desde que autorizados pelo grupo de

blockchain a acessar a informação sobre um determinado produtor ou produto.

Unir Orgânicos, no entanto, não intervém em nenhum caso nas negociações levadas a cabo entre os usuáriosque possam ocorrer dentro do ambiente do site,

permanecendo à margem das mesmas em todo o momento, tanto no que concerne aos dados informados, quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas

entre as partes usuárias do site, estandoo site eximido de qualquer responsabilidade por qualquer desacordo que possa surgir entre os usuários.

3. IDADE E CAPACIDADE LEGAL

O Site dirige-se a pessoas maiores de idade com plena capacidade jurídica necessária para sua utilização. Menores de idade não estão autorizados a utilizar o Site e

não deverão, portanto, utilizar os serviços do mesmo, motivo pelo qual Unir Orgânicos se reserva o direito a excluir e cancelar os dados de Usuários que, sendo

solicitados, não acreditem sua condição de maiores de idade.

4. REGISTRO DE USUÁRIOS

Unir Orgânicos condiciona a utilização de seus serviços ao prévio cumprimento do correspondente registro de Usuário, devendo indicar como mínimo a informação

marcada com um asterisco e elegendo um nome de usuário e uma contrassenha identificativa. O usuário pode solicitar sua exclusão do registro de Unir Orgânicos,

a qualquer momento, escrevendo a suporte@unirorganico.com.br

O Usuário se compromete a conservar seu nome de Usuário e contrassenha e mantê-los em confidencialidade, bem como a utilizá-los com a diligência devida. O

Usuário se compromete a notificar a Unir Orgânicos, com a maior brevidade possível, o uso não autorizado de seu nome de usuário e contrassenha ou qualquer

outra falha de segurança. UnirOrgânicos não será responsável pelas perdas e danos que se possam originar devido ao descumprimento desta obrigação por parte

dos usuários.

O Usuário, único responsável pela informação fornecida em seu registro, garante que os dados disponibilizados a Unir Orgânicos são verídicos e atualizados,

fazendo-se responsável de comunicar a Unir Orgânicos qualquer modificação nos mesmos, ademais de manter atualizada toda a informação que haja fornecido, de

forma que corresponda em cada momento a sua situação real.

5. MODIFICAÇÃO OU ELIMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL

O Usuário poderá exercitar seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição mediante o envio de um correio eletrônico a

suporte@unirorganico.com.br.

Para mais informações sobre o uso de Unir Orgânicos em relação aos dados informados, consulte nossa Política de Privacidade (****Criar hiperlink que leve direto a

parte de politica de privacidade).

7. USO DOS SERVIÇOS E DO SITE

Os Usuários comprometem-se a utilizar os serviços oferecidos através do Site em conformidade com a legislação vigente, os presentes Termos de Uso, as

condições particulares que se estabeleçam para certos serviços e demais avisos e instruções postos a seu conhecimento bem como à moral e os bons costumes

geralmente aceitos e à ordem publica.

Os Usuários renunciam a: utilizar qualquer dos materiais e informações contidos neste Site com fins ilícitos ou expressamente proibidos nos presentes Termos de

Uso, bem como nas condições particulares que venham a aderir ou em desfavor dos direitos e interesses de Unir Orgânicos, seus membros ou terceiros, devendo

responder ante estes no caso de que descumpram referidas obrigações, ou de qualquer modo (incluída a introdução ou difusão de “vírus informáticos”), causem

dano, inutilizem, sobrecarreguem, deteriorem ou impeçam a utilização normal dos materiais e informações contidos no Site, dos sistemas de informação ou dos

documentos, arquivos e todo tipo de conteúdo armazenado em qualquer equipamento informático (hacking) de Unir Orgânicos, de seus membros ou de qualquer

Usuário do Site.

Política anti-spam do Site

Os Usuários se obrigam a abster-se de:

Coletar dados com finalidade publicitária e remeter publicidade de qualquer espécie, bem como comunicações com fins de venda ou outras de natureza comercial.

Colocar à disposição de terceiros, com qualquer finalidade, dados obtidos no Site.

Os Usuários ou terceiros prejudicados pela recepção de mensagens não solicitadas poderão informar tal circunstância remetendo uma mensagem ao endereço de

correio eletrônico suporte@unirorganico.com.br.

Suspensão ou exclusão do Usuário

Na hipótese em que Unir Orgânicos considere que o Usuário descumpre com as Condições, reservar-se-á o direito a suspender ou excluir seu registro, ademais do

direito a usar o Site, em qualquer momento, sem responsabilidade ou necessidade de informar ao Usuário.

Unir Orgânicos poderá utilizar para isto qualquer método operativo, tecnológico, legal ou outro disponível para que se respeitem estas Condições (incluindo, sem

limitações, o bloqueio de endereços IP).

Unir Orgânicos poderá notificar o Usuário acerca do bloqueio ou cancelamento de seu acesso ao Site, apesar de que não esteja obrigado a isto.

8. PROPRIEDADE INTELECT UAL E INDUSTRIAL

Unir Orgânicos é titular do nome de domínio: www.unirorganico.com.br e www.unirorganico.com

O Site na sua totalidade, incluindo, sem exclusão alguma, seu desenho, estrutura e distribuição, textos e conteúdos, logotipos, botões, imagens, desenhos, marcas,

nomes comerciais, código fonte, criatividades, bem como todos os direitos de propriedade intelectual e industrial e qualquer outro signo distintivo, pertencem ou

tem como cessionária Unir Orgânicos ou, por sua vez, as pessoas físicas ou jurídicas que figuram como autores ou titulares dos direitos ou de seus licenciantes, sem

que se possa entender que o uso e acesso ao Site e a utilização de seus serviços atribua ao Usuário direito algum sobre os citados elementos. O Usuário

compromete-se a respeitar estes direitos.

Material publicado pelos Usuários

O Usuário é titular de todo o material que publique no Site, sempre e quando seja realmente o legítimo proprietário daquilo que publica. Ao publicá-lo, o usuário

garante estar autorizado a fazê-lo e concede automaticamente uma licença não exclusiva, contínua e universal a Unir Orgânicos para que possa utilizá-lo. Unir

Orgânicos reserva-se o direito a revelar a identidade do Usuário a terceiros que afirmem que o material publicado no site viola seus direitos de propriedade

intelectual, privacidade ou outros.

Unir Orgânicos não assumirá responsabilidade alguma no que se refere aos direitos de propriedade intelectual ou industrial de titularidade de terceiros que venham

a ser infringidos por um Usuário.

Está proibida a reprodução, exploração, alteração, distribuição ou comunicação pública do Site para usos distintos de legítima informação ou contratação pelos

Usuários dos serviços oferecidos. Utilizando o Site, o Usuário reconhece que não dispõe de nenhum direito de propriedade ou licença sobre o mesmo.

Unir Orgânicos informa a existência de um sistema de direitos de autor para o conteúdo postado no site. Para qualquer reclamação deverá enviar um e-mail para o

endereço suporte@unirorganico.com.br

9. POLÍTICA DE COOKIES

O Site pode utilizar cookies quando um Usuário navega por suas páginas de Internet.

Um cookie é um arquivo que se descarrega em um computador ao acessar a determinadas páginas de Internet. Os cookies permitem a uma página de Internet,

entre outras coisas, armazenar e recuperar informação sobre os hábitos de navegação de um Usuário ou de seu equipamento e, dependendo da informação que

contenham e da forma em que utilize seu equipamento, podem utilizar-se para reconhecer o Usuário.Os cookies ajudam a analisar o tráfego da rede e permitem

que aplicativos da rede respondam a você individualmente. O aplicativo da rede pode ajustar operações às suas necessidades, gostos e desgostos ao compilar e

registrar informações sobre suas preferências. Alguns cookies podem conter dados pessoais - por exemplo, se você clicar em “lembrar-se de mim" ao entrar, um

cookie pode armazenar seu nome de usuário. A maioria dos cookies não coleta dados pessoais que identificam você, em vez disso, coletará informações mais gerais,

como a forma pela qual o usuário usa o site e a localização geral do usuário.

Unir orgânicos pode colocar cookies ou arquivos semelhantes em seu Dispositivo para fins de segurança, para nos dizer se você já visitou o site anteriormente, para

lembrar suas preferências de idioma, se você é novo visitante ou para facilitar a navegação pelo site, e para personalizar a sua experiência ao visitar nosso site. Os

cookies nos permitem coletar informações técnicas e de navegação, como o tipo de navegador, o tempo gasto no nosso site e as páginas visitadas. Os cookies

podem melhorar a sua experiência on-line, ao salvar suas preferências enquanto você visita um site específico. Em geral, os cookies nos ajudam a oferecer a você

um Site melhor, pois nos permite monitorar as páginas que você considera útil ou não. Os cookies não nos dá acesso ao seu dispositivo ou a informações sobre você,

exceto aos dados que você escolher compartilhar conosco.

Em geral, os cookies utilizados nos Sites podem ser divididos de acordo com as seguintes categorias:

Cookies de sessão:

Esses cookies são usados “na sessão”, a cada vez que você visita e expiram em seguida, quando você deixa um site ou logo depois: não são armazenados no seu

dispositivo permanentemente, não contêm dados pessoais e ajudam a minimizar a necessidade de transferir dados pessoais pela internet. Esses cookies podem ser

excluídos ou você pode se recusar a permitir o uso, mas isso prejudicará o desempenho e a sua experiência no uso dos Sites. Os cookies também utilizam registros

de hora que registram quando você acessa e quando você sai de um Site.

Cookies de rastreamento:

Esses cookies permitem o reconhecimento de visitantes que retornam aos nossos sites. Ao combinar um identificador anônimo gerado aleatoriamente, os cookies

de rastreamento mantém o controle sobre o local de onde veio o usuário do nosso Site, o mecanismo de busca que pode ter usado, o link em que clicou, a senha

usada e sua localização geográfica ao acessar um site. Ao monitorar esses dados, podemos fazer melhorias em nosso Site.

Cookies persistentes:

Este tipo de cookie é salvo no seu dispositivo por um período fixo (às vezes, por algumas horas, outras, por um ano ou mais) e não é excluído ao encerrar o

navegador. Os cookies persistentes são utilizados quando precisamos lembrar quem você é por mais de uma sessão de navegação. Por exemplo, esse tipo de cookie

pode ser usado para armazenar preferências, para que sejam lembradas em uma próxima visita ao site.

Cookies analíticos ou de desempenho:

Cookies de desempenho são usados para analisar a forma como o Site é usado e para monitorar seu desempenho, o que nos permite melhorar a sua experiência no

uso do Site. Esses cookies ajudam-nos a adaptar o conteúdo do Site para refletir o que os usuários consideram mais interessante e identificar quando surgem

problemas técnicos com o Site. Também podemos usar esses dados para compilar relatórios que nos ajudam a analisar como o Site é utilizado, quais são os

problemas mais comuns e como podemos melhorar o Site.

Você pode optar por aceitar ou recusar cookies. A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente, mas você pode modificar a configuração do navegador

para recusar cookies, se preferir. Se você preferir não aceitar cookies, a maioria dos navegadores permite a você: (i) alterar as configurações do navegador para

notificá-lo quando receber um cookie, assim você poderá escolher se deseja ou não o aceitar, (ii) desativar os cookies existentes ou (iii) definir o seu navegador para

rejeitar cookies automaticamente. No entanto, lembre-se de que se você desativar ou rejeitar cookies, alguns recursos e serviços no nosso Site podem não

funcionar corretamente, pois podemos não reconhecê-lo e não associá-lo à(s) sua(s) conta(s) na plataforma Unir Orgânicos.

Além disso, as ofertas que exibimos quando nos visita podem não ser tão relevantes para você ou não adaptadas aos seus interesses.

10. EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE RESPONSABILIDADE

Salvo nos casos expressamente descritos nos presentes Termos de Uso e no restante das normas legais deste Site, Unir Orgânicos não se responsabiliza pelos

danos e prejuízos de qualquer natureza que possam ocorrer devido à falta de exatidão, exaustividade, atualização, bem como a erros ou omissões sobre os quais

pudessem carecer as informações e serviços contidos neste Site ou outros conteúdos aos que se possa acessar através do mesmo, nem assume nenhum dever ou

compromisso de verificar nem de vigilar seus conteúdos ou informações.

Unir Orgânicos não intervirá em nenhum caso nas negociações levadas a cabo entre os usuários do site, permanecendo à margem das mesmas em todo momento,

pelo que não será responsável, em nenhum caso, pelo descumprimento das obrigações acordadas entre os usuários, estando expressamente eximida pelo usuários

do site, de qualquer responsabilidade por eventual desavença que possa surgir entre os usuários.

Exclusão de garantias e de responsabilidade pelo funcionamento do Site e seus Serviços

Unir Orgânicos não garante a disponibilidade e continuidade do funcionamento do Site e de seus serviços. Unir Orgânicos procurará advertir com suficiente

antecipação acerca das interrupções que possam ocorrer no funcionamento do Site e de seus serviços sempre que isto seja possível. Unir Orgânicos, ou seu

servidor, podem não estar livres de vírus, erros, programas espiões (spyware), trojans ou software mal-intencionado similar. Unir Orgânicos não se faz responsável

de qualquer dano ao hardware ou software de seu computador ou outro tipo de tecnologia. Tampouco se faz responsável de nenhuma perda de informação por

efeito da transmissão, uso de dados ou conteúdo errôneo publicado pelos Usuários.

Unir Orgânicos exclui, em toda a extensão permitida pelo ordenamento jurídico, qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de toda natureza que possam

relacionar-se à falta de disponibilidade ou de continuidade do funcionamento do Site e de seus serviços ou frustração da utilidade que os Usuários pudessem haver

atribuído ao Site e aos seus serviços e, ainda que não de modo exclusivo, as falhas no acesso às distintas páginas que configurem o Site.

Exclusão de garantias e de responsabilidade pela utilização do Site, dos serviços e dos conteúdos pelos Usuários

Unir Orgânicos não garante que os Usuários utilizem os serviços e conteúdos do Site em conformidade com os presentes Termos de Uso e, se for o caso, com as

condições particulares que resultem de aplicação, nem que o façam de forma diligente e prudente. Unir Orgânicos tampouco garante a veracidade dos dados que

os Usuários proporcionam sobre si mesmos, seja em sua área de registro, seja em suas participações no Site. Da mesma forma, Unir Orgânicos não garante que os

conteúdos postos no Site pelos Usuários cumpram com o disposto nos presentes Termos de Uso, com as condições particulares e com a legalidade vigente. Unir

Orgânicos exclui qualquer responsabilidade pelos danos e prejuízos de toda natureza que possam ocorrer pela falta de veracidade, vigência ou autenticidade da

informação que os Usuários proporcionam a outros Usuários acerca de si mesmos e, em particular, ainda que não de forma exclusiva, pelos danos e prejuízos de

toda natureza que possam ocorrer pelo uso indevido da personalidade de um terceiro, efetuada por um Usuário, em qualquer tipo de comunicação realizada através

do Site.

Exclusão de garantia sobre links de outros sites

Este Site contem links ou hiperlinks a outras paginas de internet. O Usuário deve ser consciente de que Unir Orgânicos não é responsável pelas políticas de

privacidade nem pelos conteúdos de referidas páginas. Recomendamos aos Usuários que sejam conscientes de que ao utilizarem algum destes Hiperlinks estarão

abandonando nosso Site, devendo ler e revisar as condições gerais e políticas de privacidade dos outros sites.

11.POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Por favor, leia atentamente esta Política de Privacidade antes de começar a utilizar o Site e facilitar qualquer tipo de informação pessoal. Caso use o Site é porque

aceita que Unir Orgânicos use a sua informação e os dados pessoais de acordo com esta Política de Privacidade.

A presente Política de Privacidade, se aplica a partir da data de entrada que aparece ao final deste documento. A Política de Privacidade se aplica ao site

www.unirorganico.com.br.

No tratamento de dados de caráter pessoal dos Usuários, o site cumpre em todo momento com a legislação vigente no Brasil.

Unir Orgânicos, somente trata os dados pessoais obtidos através dos formulários voluntariamente preenchidos pelos usuários sob os princípios de responsabilidade,

lealdade e transparência, limitação de finalidade, minimização de dados, exatidão, limitação do prazo de conservação, integridade e confidencialidade e

responsabilidade proativa.

Unir Orgânicos poderá compartilhar dados de contato, informações do usuário e os registros de acesso com outras empresas e entidades parceiras.

11.1 IDENTIDADE E DADOS DE CONTATO DOS RESPONSÁVEIS

UNIR+8 – PLANEJAMENTO, MARKETING E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.”, com sede, foro e

domicílio à

Avenida General Olímpio da Silveira, no. 655, cjto. 112 – sala

01-P – Bairro Perdizes – São Paulo/SP., CEP.-01150-001, inscrita no CNPJ sob o n. 38.009.780/0001-03, com e-mail: suporte@unirorganico.com.br.

O usuário pode entrar em contato com o Responsável da Proteção de Dados do site no endereço eletrônico suporte@unirorganico.com.br e por meio de correio

postal ao endereço indicado anteriormente.

11.2 PRAZO DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS.

Os dados pessoais fornecidos serão mantidos durante o período de relacionamento com o usuário e desde que o usuário não solicite a exclusão e cancelamento do

mesmo. Após esse período, eles serão mantidos durante os prazos legais estabelecidos.

11.3 OUTROS DIREITOS DO USUÁRIO

O usuário pode obter a confirmação se o siteestá ou não processando seus dados pessoais e acessando-os.

O usuário poderá solicitar a Unir Orgânicos o exercício dos direitos de acesso aos dados pessoais, sua retificação, eliminação, limitação, oposição e portabilidade,

mediante o envio de um correio eletrônico ao endereço suporte@unirorganico.com.br, expressando claramente o direito que deseja exercitar.

11.4 PRIVACIDADE DE MENORES DE IDADE

O site não coleta ou mantém voluntariamente qualquer informação pessoal de menores. Se Unir Orgânicos souber que o usuário é menor de idade, procederá ao

cancelamento imediato dos seus dados pessoais e da sua conta.

11.5 MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS POR UNIR ORGÂNICOS PARA GARANTIR A CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

Unir Orgânicos adota as medidas técnicas e organizacionais necessárias para evitar a perda, uso indevido, alteração, acesso não autorizado, roubo dos dados

pessoais fornecidos, bem como para garantir um nível de segurança adequado, levando em conta o estado da tecnologia, custos de aplicação, natureza, âmbito,

contexto e finalidades do tratamento, bem como os riscos de probabilidade e gravidade variáveis para os direitos e liberdades das pessoas físicas.

No uso dos dados pessoais dos Usuários, Unir Orgânicos compromete-se a respeitar a confidencialidade e utilizá-los de acordo com o objetivo de seu tratamento,

bem como cumprir sua obrigação de armazená-los e adotar todas as medidas de segurança técnica e organizacional para garantir um nível de segurança adequado.

Unir Orgânicos leva particularmente em consideração os riscos que o processamento de dados apresenta, em particular como conseqüência da destruição

acidental ou ilegal, perda ou alteração de dados pessoais transmitidos, conservados ou processados de outra forma, ou comunicação não autorizada ou acesso a

tais dados.

Além disso, Unir Orgânicos toma medidas para garantir que qualquer pessoa que atue sob a sua autoridade e tenha acesso aos dados pessoais dos usuários apenas

possa processar esses dados seguindo as instruções e normas de segurança estabelecidas pelo site.

12. DENÚNCIA

Em caso de que qualquer Usuário ou terceiro considere que existem fatos ou circunstâncias que revelem o caráter ilícito de qualquer conteúdo do Site ou de sua

utilização, deverá colocar-se em contato com Unir Orgânicos através do endereço eletrônico suporte@unirorganico.com.br ou através dos dados de contato

indicados no Site e nos presentes Termos de Uso, indicando sempre (i) os dados pessoais do reclamante (nome, número de RG ou CPF, número de telefone e

endereço de correio eletrônico) e (ii) a suposta atividade ilícita levada a cabo no Site bem como o motivo pelo qual apresenta tal caráter ilícito.

13. DURAÇÃO E FINALIZAÇÃO

A apresentação dos serviços que Unir Orgânicos proporciona através do Site tem em princípio uma duração indefinida. Contudo, Unir Orgânicos está autorizado a

dar por finalizada ou suspender a prestação de seus serviços em qualquer momento, sem prejuízo do que esteja disposto a respeito nas correspondentes condições

particulares. Em qualquer caso, sempre que seja possível, Unir Orgânicos procurará advertir previamente a finalização ou suspensão de qualquer serviço ou a

totalidade dos mesmos.

14. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO COMPETENTE

Os presentes Termos de Uso regem-se pela legislação brasileira.

As partes submetem-se, em sua livre escolha, para a resolução de conflitos e com renúncia a qualquer outro foro, às varas e tribunais da cidade de São Paulo.

15. DATA EFETIVA E MODIFICAÇÕES DOS TERMOS DE USO

Os presentes Termos de Uso foram atualizados pela última vez em 8 de Agosto de 2020.

Unir Orgânicos reserva-se o direito a modificar, corrigir ou alterar de forma unilateral seus Termos de Uso em qualquer momento. Quando isto ocorra, publicar-se-

ão os novos Termos de Uso no Site, assim como, na parte final dos mesmos, a data em que entram em vigor. Recomendamos que se visite esta página com

regularidade para estar ciente das modificações que se possam produzir. No caso de que não aceite as modificações destes Termos de Uso, não utilize o Site. O uso

do Site, subseqüentemente, implica a aceitação dos Termos de Uso e suas possíveis modificações.

