Termo de Uso e Política de Privacidade
Calculadora Âncora
O aplicativo CALCULADORA ÂNCORA (“Aplicativo” ou “CALCULADORA”)
foi desenvolvido para você (“Usuário”) pela ÂNCORA CHUMBADORES,
entidade com sede na Avenida da Saudade, nº 690, Jd Alves Nogueira, na cidade
de Vinhedo, Estado de São Paulo, CEP 13.280-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
67.647.419/0001-99, com o objetivo principal de servir como uma ferramenta de
análise da quantidade estimada de chumbador químico a ser utilizado em uma
determinada condição de aplicação.
A utilização da CALCULADORA se dará de acordo com o disposto no presente
Termo de Uso e Política de Privacidade (“Termo”), com o qual você manifesta, de
forma livre e expressa, a sua inteira e total concordância, incluindo com eventuais
avisos, disclaimers, entre outros, que podem ser exibidos durante a utilização da
CALCULADORA. Caso você não concorde com quaisquer das disposições
contidas no Termo, ou quaisquer alterações realizadas no referido documento,
deverá se abster de utilizar o Aplicativo, imediatamente.
Qualquer dúvida, reclamação, sugestão ou comentários que você possua com
relação a este Termo ou à CALCULADORA, poderá ser direcionado ao e-mail
suporte@ancora.com.br
TERMOS DE USO
1. Condições de acesso e de utilização da CALCULADORA ÂNCORA
1.1. Acesso
O direito de uso da CALCULADORA ÂNCORA, de suas funcionalidades, bem
como de toda e qualquer ação nele implementada, serão fornecidos a você de
forma
gratuita,
encontrando-se
o
Aplicativo
disponível
no
site http://www.ancora.com.br.

1.2. Utilização do Aplicativo

A utilização do Aplicativo deve se pautar pelo respeito aos requisitos mínimos
estabelecidos. Sempre que estiver em dúvida se alguma das suas condutas pode
violar quaisquer desses pontos, recomendamos que você não continue com seu ato.
Desta forma, dentre outras, trazemos as seguintes regras:
a)
A Âncora não se responsabiliza por qualquer ação tomada pelo Usuário,
baseada nos dados inseridos no Aplicativo, já que os mesmos são inseridos pelo
próprio Usuário.
Em qualquer circunstância, o Usuário é o único responsável pelo uso que fizer do
Aplicativo, bem como pelos dados/informações inseridos no mesmo.
2. Propriedade Intelectual
A Âncora concede ao Usuário, neste ato, uma licença e permissão de uso do
Aplicativo, revogável, não exclusiva e intransferível, de forma gratuita e não
onerosa. Neste sentido, o Usuário não poderá utilizar e nem permitir o uso do
Aplicativo, para finalidades outras que não sejam as previstas neste instrumento.
Em nenhuma hipótese, o Usuário terá acesso ao código fonte do Aplicativo, por
este se tratar de propriedade intelectual da ÂNCORA.
O Usuário está ciente de que os direitos em relação à integralidade das ferramentas
do Aplicativo, tais como, mas não se limitando a, arquivos de dados, textos,
programas, arquivos de áudio, fotografias, vídeos e gráficos (em conjunto,
denominado “Material”), são de propriedade exclusiva da ÂNCORA ou a ela
licenciados, nos termos da legislação vigente.
O Usuário também está ciente de que o Material a que terá acesso no Aplicativo
está protegido por direitos de propriedade intelectual (estando esses direitos
registrados ou não), nos termos do disposto nas Leis nºs 9.279/1996, 9.609/1998 e
9.610/1998. A única exceção diz respeito aos gráficos gerados com as informações
inseridas pelo Usuário, os quais podem ser por ele utilizados, exclusivamente para
fins pessoais.
O Usuário não adquire pelo presente Termo ou pela utilização do Aplicativo,
nenhum direito de propriedade intelectual ou outros direitos exclusivos sobre o
referido Aplicativo ou qualquer componente que a ele pertença.
Qualquer uso que viole o acima exposto somente poderá ser realizado, mediante a
prévia e expressa autorização e anuência da ÂNCORA.

3. Exclusão de garantia e de responsabilidade

A ÂNCORA declara não possuir nenhum acesso aos dados/informações
A ÂNCORA não será, em hipótese alguma, responsável por quaisquer danos
decorrentes da interrupção do acesso do Usuário ao Aplicativo, ou quaisquer
outros danos, perdas, custos ou despesas independentemente do motivo, seja
decorrente de culpa de terceiros ou não.
A ÂNCORA não é responsável por qualquer dano, perda, custo, despesa, perda de
dados, perda da utilização, interrupção de negócios ou outros danos diretos ou
indiretos, seja com base em reivindicações contratuais ou extracontratuais, que
possam sofrer em conexão com A Aplicação ou com o seu uso.
O Usuário, igualmente, isenta a ÂNCORA de qualquer responsabilidade
decorrente do mau uso do Aplicativo e pelos danos e prejuízos de toda natureza
que possam decorrer da transmissão, difusão, disponibilização, recepção, obtenção
ou acesso por terceiros aos dados/ informações inseridos pelo Usuário no
Aplicativo.
Igualmente, não é oferecida pela ÂNCORA qualquer garantia, implícita ou
explícita, de qualquer natureza, seja em relação ao funcionamento do Aplicativo,
seja em relação à disponibilidade dos dados/informações ao Usuário.
4. Duração e Finalização
O acesso ao Aplicativo estará disponível por tempo indeterminado, podendo a
ÂNCORA, a seu exclusivo critério, a qualquer momento e independentemente de
aviso prévio, descontinuarem o Aplicativo e suas funcionalidades, ou suspenderem
a sua utilização, temporária ou definitivamente, sem que seja devida qualquer
indenização ou compensação aos referidos Usuários.
5. Atualização
A ÂNCORA disponibilizará aos Usuários do Aplicativo, de forma gratuita,
eventuais atualizações corretivas ou de melhorias do mesmo, caso ocorram ou
sejam necessárias.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Leia com bastante atenção as disposições abaixo, as quais esclarecem, de
forma objetiva, o tratamento com relação ao armazenamento e a utilização de
dados, pela ÂNCORA, durante o uso do Aplicativo pelos Usuários,
procedimentos em relação aos quais você manifesta, de forma livre e
expressa, a sua inteira e total concordância.
1. Quais informações são armazenadas?
A ÂNCORA não armazena os dados fornecidos pelos Usuários, durante a
utilização da CALCULADORA ÂNCORA, como, por exemplo, os dados
inseridos quando do preenchimento dos formulários.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Alteração deste Termo e Política
Em caso de qualquer alteração no presente Termo de Uso e Política de
Privacidade, especialmente com relação ao tratamento que a ÂNCORA dá às
informações, os Usuários serão comunicados sobre a referida alteração, via
notificação de atualização, devendo deixar de utilizá-lo, caso não concorde com a
modificação.
2. Legislação e Foro
O presente Termo e Política serão regidos, interpretados e executados de acordo
com as leis da República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos
dessas leis com as leis de outros estados ou países, sendo competente o Foro do
local de residência do Usuário, no Brasil, para dirimir qualquer dúvida decorrente
deste instrumento. O Usuário consente expressamente com a competência desse
foro, e renúncia, neste ato, à competência de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ou venha a ser.
3. Contato
Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, o Usuário pode contatar a
ÂNCORA por meio do seguinte e-mail: suporte@ancora.com.br.

