0. INTRODUÇÃO
Bemvindo à Sinappse (companhia que idealizou e confeccionou este aplicativo).
Nosso objetivo é o de fornecer todas as informações que você precisa para desfrutar do evento
que você está visitando e experimentar excelentes possibilidades de networking faceaface
com outros expositores, patrocinadores e participantes. Se você continuar a navegar e utilizar
este Aplicativo (abaixo definido), você está concordando em cumprir os seguintes Termos e
Condições de Uso (“
Termos de Uso
”), os quais regem o relacionamento da Sinappse com você
estritamente em relação ao uso deste Aplicativo.
A essência das disposições legais abaixo é, basicamente, que o que você vê neste aplicativo é
de responsabilidade única e exclusiva do organizador do evento. A totalidade dos dados
disponíveis neste aplicativo foram enviados pelo organizador do evento, por isso, o aplicativo
contém material que é de propriedade privada e que, na oportunidade, foi licenciada para nós,
por isso, você não deve copiálos sem requisitar nossa permissão eou a do organizador do
evento. Se você se cadastrar neste aplicativo, nós iremos usar seus dados como parte do guia
de visitantes neste envento, o que é visível publicamente. No entanto, você pode entrar em
contato conosco a qualquer momento para apagar ou modificar esses dados. A Sinappse
pertence e é operada por Sinappse Soluções Tecnológicas Ltda., uma empresa brasileira
devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com sede no
Município de São Paulo.
1. TERMOS DE USO
Você reconhece e concorda que entrou de livre e espontânea vontade neste aplicativo; e que
estes Termos de Uso da Sinappse (o "
Aplicativo
") serão aplicáveis a você durante o uso do
Aplicativo. Afirma, também, ter lido e entendido todas as disposições.
2. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
Nós não somos responsáveis por danos diretos ou indiretos, incidentais, especiais ou punitivos,
exemplares, ou quaisquer outros dandos (coletivamente, “
Danos
”), decorrentes do uso ou
incapacidade do uso do Aplicativo. Esta disposição se aplica independentemente de a) nossa
negligência, b) nossa negligência grave, c) qualquer falha, e d) qualquer contrato ou qualquer
outra disposição de responsabilização legal. Ainda, nesta disposição, aplicase a excludente de
responsabilidade mesmo que tenham sido informados da possibilidade ou previsão de Danos.
Nossa responsabilidade é limitada ao máximo possível permitido pela lei brasileira. Nós não
somos responsáveis por qualquer informação, produto ou serviços constantes deste Aplicativo.
3. O USO DO SITE.
3.1 Seu direito de usar o Aplicativo.

Concedemoslhe um direito não exclusivo, pessoal e revogável para acessar o Aplicativo.
4.2 Senhas.
Você é responsável por proteger a confidencialidade de sua senha, e pelos atos e omissões de
terceiros que possam acessar o Aplicativo através do uso de sua senha, como se tais atos e
omissões fossem de você mesmo.
4.3 Alterações do Aplicativo e Atualizações
Teremos o direito de a qualquer momento, alterar ou interromper qualquer aspecto ou recurso
do Aplicativo, incluindo, mas não se limitando, a conteúdos, tempo de disponibilidade, e
equipamentos necessários para seu acesso ou utilização.
5. TERMOS DE USO ALTERADOS
Teremos o direito de, a qualquer momento, alterar estes Termos de Uso, sendo que estes
entrarão em vigor imediatamente após a notificação no Aplicativo, e qualquer uso do Aplicativo
por você após o referido aviso estará sujeito a essas novas alterações.
6. EQUIPAMENTO.
É de sua integral responsabilidade o bom e fiel uso (e posse) do software e hardware
necessários para a utilzação do Aplicativo e quaisquer serviços conexos que dele derivarem.
7. SUA CONDUTA
7.1 Enquadramento Legal
Você deve usar o Aplicativo respeitando os ditâmes contratuais e legais.
7.2 Propriedade Intelectual.
O Aplicativo contém materiais com direitos autorais, marcas registradas e outras informações
de propriedade privada que podem incluir, mas não se limitar, a textos, softwares, fotos, vídeos,
gráficos, músicas, sons; e quaisquer outras informações presentes no Aplicativo.
Nós possuímos o direito de utilizálos, a partir de instrumento contratual autorizatário celebrado
com o organizador do evento. Você não pode modificar, publicar, transmitir, participar na
transferência ou venda destes, criar trabalhos derivados, distribuir publicamente, exibir
publicamente, reproduzir, executar publicamente, ou de qualquer forma explorar em qualquer
formato de qualquer natureza (incluindo, mas não se limitando, formatos eletrônicos e
impressos) qualquer parte do conteúdo do Aplicativo sem nossa autorização prévia por escrito

e do organizador do evento. Este material inclui, sem se limitar, o desenho, a disposição,
aparência, gráficos, layout, logos, marcas, cores, informações, dentre outros.
Você reconhece e afirma que não possuirá quaisquer direitos de propriedade ao utilizar o
Aplicativo eou baixar elementos revestidos de propriedade intelectual.
7.3 Login
Seus dados fornecidos no login serão utilizados para 1) criar seu perfil dentro do Aplicativo, o
que possibilitará que você interaja com outros usuários 2) criar métricas de dados analíticos a
serem utilizados pela inteligência da Sinappse e do organizador do evento.
Seus dados enviados pelo login se tornarão público dentro de seu perfil no Aplicativo (tais
como nome, email, cidade, empresa, cargo, telefone  apenas para seus contatos adicionados
dentro do Aplicativo  e foto).
7.4 
Chat
Todas as conversas realizadas por meio do chat do aplicativo serão de caráter sigiloso e não
ficarão guardadas por mais do que 1 (um) mês no servidor do Aplicativo. Ao término do evento
em questão os dados dos participantes e suas conversas serão automaticamente deletadas,
sem a possibilidade de que terceiros venham a ter acesso ou utilizar tais informações de
alguma maneira.
7.4 Protocolo de Segurança
Toda e qualquer iniciativa ou atividade que vise burlar nosso protocolo de segurança será
analisada e reportada às autoridades competentes para a prosecução penal.

8. ACOMPANHAMENTO
Temos o direito, mas não a obrigação, de monitorar o conteúdo do Aplicativo além do 
user
track
. Esses dados poderão, também, gerar relatórios de dados analíticos para os promotores
do evento.
Nós temos o direito de editar, recusarse a publicar ou remover qualquer material enviado ou
postado em seu perfil. Você reconhece e concorda que qualquer comunicação ou material que
você publicar ou transmitir para o Aplicativo é e será tratado como nãoconfidencial, nos termos
do Ponto 7. acima.
Sem limitar o que aqui vem disposto, teremos o direito de remover qualquer material que
encontremos que viole estes Termos de Uso (ou que possa nos causar qualquer problema
legal).
9. TÉRMINO

Os Termos de Uso aqui dispostos poderão ser rescindidos por quaisquer das partes a qualquer
momento (nós ou você).
Você pode rescindir estes Termos de Uso eliminando o seu perfil dentro do Aplicativo e
deletandoo do seu aparelho (smartphone), mas assim que acessar novamente o Aplicativo
você estará, assim, aceitando mais uma vez os Termos de Uso aqui presentes.
Os Pontos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 sobreviverão ao eventual término destes Termos de Uso.
10. MARCAS REGISTRADAS
A marca a seguir é de nossa propriedade, todos os direitos são reservados: Sinappse. Todas
as outras marcas que aparecem no Aplicativo são de propriedade de seus respectivos
proprietários.
11. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO
Nós não endossamos nem somos responsáveis 
pela exatidão ou confiabilidade de qualquer,
dado, texto, opinião, conselho ou declaração feita dentro ou fora do Aplicativo por outra pessoa
que não um dos nossos portavozes autorizados. É da responsabilidade de vocês e dos
organizadores do evento a exatidão, integridade ou utilidade de qualquer informação, opinião,
conselho ou outro conteúdo disponível através do Aplicativo ou através de um usuário do
Aplicativo.
12. GERAL
Este Termos de Uso constitui a totalidade do acordo entre nós e substitui todos os acordos
anteriores e simultâneos em relação ao mesmo assunto.
12.1 
Lei Aplicável e Foro.
Todas as reclamações relativas a este Acordo são regidos e interpretados de acordo com as
leis do foro da Comarca de São Paulo, Capital, a
12.2 
Avisos
Todos os avisos para nós nos termos deste Termos de Uso devem ser enviadas
contato@sinappse.com.

