TERMOS DE USO DO SITE
Antes que você comece a usufruir de nossos produtos e serviços, queremos
garantir que você entenda como nosso site funciona.
1. Este site contém material que é de propriedade intelectual da AFG
EDITORA EDUCACIONAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 18.266.656/0001-16
ou de parceiros, a sua reprodução sem autorização é proibida.
2. O uso não autorizado deste site poderá dar origem a pedidos de
indenizações materiais e morais, além de cometimento de infração penal.
3. Caso você continue a navegar e utilizar este site você está concordando em
cumprir e sujeitar-se as presentes normas, que, juntamente com nossa
política de privacidade regem o relacionamento deste site com você.
4. O conteúdo das páginas deste site é para sua informação geral e de uso
apenas.
5. Para prestar um serviço de qualidade a você, precisamos tratar os seus
dados pessoais, conforme disposto na política de privacidade da empresa.
6. Este site poderá ser alterado sem aviso prévio. A navegação na plataforma
ou em alguma de suas páginas poderá ser interrompida, limitada ou
suspensa para atualizações, modificações ou qualquer ação necessária ao
seu bom funcionamento.
7. Ao se cadastrar em nosso site o usuário de compromete a informar seus
dados corretamente, sendo de sua responsabilidade manter os dados
atualizados, responsabilizando-se, ainda, pela veracidade das informações
cadastradas.
8. Os dados pessoais cadastrados no nosso site devem ser do próprio titular,
sendo vedada a utilização de dados cadastrais e/ou de acesso de terceiros,
responsabilizando-se o usuário integralmente pelo uso que deles seja feito.
9. O login e senha cadastrados pelo próprio usuário são de uso pessoal e
intransferível, não devendo, em hipótese alguma ser compartilhado com
outras pessoas, evitando o acesso indevido às informações pessoais.
10. Toda e qualquer atividade realizada com o uso da senha será de
responsabilidade do usuário, que deverá informar prontamente a plataforma
em caso de uso indevido da respectiva senha.
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11. Não será permitido ceder, vender, alugar ou transferir, de qualquer forma, a
conta, que é pessoal e intransferível.
12. Caberá ao usuário assegurar que o seu equipamento seja compatível com
as características técnicas que viabilize a utilização da plataforma e dos
serviços ou produtos disponibilizados.
13. Menores de 18 anos e aqueles que não possuírem plena capacidade civil
deverão obter previamente o consentimento expresso de seus
responsáveis legais para utilização da plataforma e dos serviços ou
produtos, sendo de responsabilidade exclusiva dos mesmos o eventual
acesso por menores de idade e por aqueles que não possuem plena
capacidade civil sem a prévia autorização.
14. Mediante a realização do cadastro o usuário declara e garante
expressamente ser plenamente capaz, podendo exercer e usufruir
livremente dos serviços e produtos.
15. O usuário deverá fornecer um endereço de e-mail válido, através do qual
serão realizadas todas comunicações necessárias.
16. O usuário, ao aceitar os Termos e Política de Privacidade, autoriza
expressamente a coleta, uso, armazenamento, tratamento e utilização das
informações derivadas do uso dos serviços do site e quaisquer plataformas
vinculadas, incluindo todas as informações preenchidas pelo usuário no
momento em que realizar ou atualizar seu cadastro, além de outras
expressamente descritas na Política de Privacidade que deverá ser lida
pelo usuário.
17. Informamos que todos os ensinamentos disponibilizados nos nossos
produtos ou serviços dependem da sua aplicação, seguindo passo a passo
cada lição, não havendo aqui qualquer garantia de resultado, sendo
responsabilidade do próprio usuário a aplicação de cada ensinamento
adquirido.
18. Este site pode incluir links para outros sites. Esses links são fornecidos para
sua conveniência para obter mais informações. Eles não significam que nós
endossamos o site. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo do site
ligado.
19. O usuário não pode criar um link para este site a partir de outro site ou
documento sem prévia autorização por escrito.
20. O usuário poderá cancelar a contratação dos serviços de acordo com os
termos que forem definidos no momento de sua contratação. Ainda, o
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usuário também poderá cancelar os serviços em até 7 (sete) dias após a
contratação,
mediante
contato
através
do
e-mail
solicitacao@academiasoul.com de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90).
21. Qualquer problema relacionado ao site ou à privacidade e proteção de
dados deve ser reportada à nossa equipe através do e-mail:
solicitacao@academiasoul.com, e teremos o maior prazer em te atender e
sanar todas as suas dúvidas.
22. Aconselhamos a leitura da nossa política de privacidade para que você
tenha pleno conhecimento de como seus dados pessoais são tratados por
nós.
23. A não observância das obrigações pactuadas neste Termo de Uso ou da
legislação aplicável poderá, sem prévio aviso, ensejar a imediata rescisão
unilateral por parte da AFG e o bloqueio de todos os serviços prestados ao
usuário.
24. Os itens descritos no presente instrumento poderão sofrer alterações,
unilateralmente e a qualquer tempo, por parte da AFG, para adequar ou
modificar os serviços, bem como para atender novas exigências legais. As
alterações serão veiculadas pelo site.
Data da última atualização: 03 de novembro de 2021 – Versão 1.1
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